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DOTAČNÍ PROGRAM MO PLZEŇ 3 NA ROK 2022 
 
 

Program č. 4 
„Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení 

veřejného prostoru – MÍSTO PRO ŽIVOT“  
 
 

Žádosti projednává Komise kulturní RMO Plzeň 3. 
 
Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2022 
pro tento dotační program: 1 360 000 Kč 
 
Maximální výše dotace se v jednotlivém případě stanovuje na: 70 000 Kč 
 
 
Cíl programu a důvody podpory stanoveného účelu: 
• podpořit organizace i jednotlivce, kteří se zaměřují na kulturní činnost, pořádání 

kulturních akcí a podílejí se na zlepšení kulturního povědomí, prostředí a veřejného 
prostoru na území MO Plzeň 3. Dotace by měla být použita na projekty, které se přímo 
dotýkají kulturní oblasti v běžném chápání slova "KULTURA". 

 
Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: 
• pro projekty v oblasti hudby (podpora začínajících autorů, interpretů a projektů  

s nekomerčním a výrazně edukativním charakterem) 
• pro projekty v oblasti divadla (zejména na divadla a performance oživující veřejný 

prostor) 
• pro projekty v oblasti filmu (majících nekomerční a edukativní charakter) 
• pro projekty v oblasti výtvarného umění (malba, kresba, fotografie, sochařství) 
• pro projekty v oblasti literatury (s důrazem na publikační činnost debutujících autorů, 

podporu autorských čtení) 
• pro projekty oživení veřejného prostoru 
• na propagaci projektu, nákup materiálu, částečnou úhradu honorářů, cestovného 

účinkujícím umělcům  
• v případě publikační činnosti na náklady na tisk (za předpokladu finanční spoluúčasti 

autora) 
• služby spojené bezprostředně s pořádáním akce, pronájem tribuny, podia, toalet 

včetně dopravy a instalace, nákup, reklama a propagace dotované akce 
 
Okruh způsobilých žadatelů: 
• nestátní neziskové organizace: spolky a obecně prospěšné společnosti realizující 

projekt na území MO Plzeň 3 
• příspěvkové organizace různých forem a zřizovatelů realizujících projekt na území  

MO Plzeň 3 
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• právnické či fyzické osoby oprávněné k podnikání realizujících projekt na území  
MO Plzeň 3 

• fyzické osoby realizujících projekt na území MO Plzeň 3 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace: 
Dotace nesmí být použita na: 
• úhradu občerstvení, pohoštění, dary 
• úhradu dluhů splátky půjček, leasingové splátky 
• investiční výdaje 
• tvorbu kapitálového jmění 
• daně, pokuty, smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, úroky, manka 

a škody 
 
Další podmínky pro poskytnutí dotace: 
• uvedení výše všech dotací, příspěvků a darů poskytnutých žadateli v tomto a minulém 

roce s uvedením částky a poskytovatele 
• dle vnitřní směrnice ÚMO Plzeň 3 JS14  
• v souladu s ustanovením § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, není na dotaci právní nárok 
 
Kritéria pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 3  
v rámci tohoto programu: 
• soulad účelu žádosti se zaměřením dotačního programu 
• vztah autora, díla, projektu k MO Plzeň 3 
• vícezdrojový způsob financování  
• přínos, efektivita pro MO Plzeň 3 
• uvedení výše všech dotací, příspěvků a darů poskytnutých žadateli v tomto a minulém 

roce s uvedením částky a poskytovatele 
• kvalita zpracování předloženého projektu 
• kvalitní tradiční nebo taková akce, která má potenciál pro efektivní propagaci obvodu 

velkému množství návštěvníků 
 
Žádost o poskytnutí dotace:  
• obsahuje číslo a název dotačního programu. 
 
Povinné přílohy k žádosti: 
• stručný popis činnosti žadatele 
• stručný popis požadavku s popisem účelu a odůvodněním (max. 1 strana A4) 
• položkový rozpočet akce 
• ostatní zdroje krytí celé akce u požadavků nad 50 tis. Kč 
• organizace předloží rozpočet běžného roku, pokud jej sestavuje  
• právnická osoba: kopie dokladu o právní subjektivitě (výpis z obchodního, spolkového, 

nadačního rejstříku apod.), případně stanovy, zřizovací listinu či doklady  
o rozhodovacích pravomocech organizace  

• podnikající fyzická osoba – kopie oprávnění k podnikání 
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• doklad o tom, kdo je oprávněn jednat jménem žadatele, pokud tento údaj již 
neobsahuje doklad o právní subjektivitě 

• souhlas žadatele o dotaci se zpracováním a zveřejněním osobních údajů a zveřejněním 
vyjádření o poskytnutí dotace a její výši v souladu se zákonem 

 
 
Lhůta pro zveřejnění dotačního programu na úřední desce:  
od 11. 10. 2021 po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění 
 
Lhůta pro podání žádostí:  
11. 11. 2021 – 31. 12. 2021 
 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:  
30. 6. 2022 
 
Termín předložení vyúčtování dotací:  
30. 11. 2022 nebo dříve po ukončení akce 
 
 
 
Kontakt: 
Mgr. Hana Plassová 
tel.: 378 036 502 
e-mail: plassovah@plzen.eu 
 
Garant: 
Ing. Mgr. Hana Chalupová  
tel.: 378 036 433 
e-mail: chalupova@plzen.eu 
 
 


