
Seminář pro žadatele o poskytnutí dotací 
z rozpočtu Statutárního města Pardubice 

Poskytování dotací z Programu podpory kultury 
pro rok 2023



Vyúčtování dotací 

Informace k roku 2022: 

Poskytnuté dotace na realizaci celoročních a dlouhodobých projektů –
datum doručení vyúčtování do 31.1.2023, případně termín vyúčtování 
dle dotační smlouvy 

Maximální přípustná výše dotace činí 80% z celkových 
vynaložených nákladů na projekt 

Zároveň se stanovuje max. podíl finanční spoluúčasti 
poskytovatele dotace na celkových nákladech projektu, 
které přesáhnou částku 500 tis. Kč. V tomto případě max. 
výše finanční spoluúčasti poskytovatele dotace je 60%.

Vyúčtování dle položek stanovených v rozpočtu, který je 
přílohou ke smlouvě; v rámci jednotlivých položek je 
přípustná odchylka +/- 10% 
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Vyúčtování dotací 

Informace k roku 2022: 

Poskytnuté dotace na realizaci celoročních a dlouhodobých projektů – datum 
doručení vyúčtování do 31.1.2023, případně termín vyúčtování dle dotační 
smlouvy

Přiložit kopie prvotních účetních dokladů včetně jejich úhrady (výpis z 
účtu, hotovostní doklad) vztahující se k dotaci ze statutárního města 
Pardubice  

Označit účetní doklady vztahující se k dotaci textem „financováno z 
dotace Statutárního města Pardubice“ 

Dotace nemůže být čerpána na neuznatelné náklady – např. 
stravování, občerstvení, DPH, nákup aparatury, pořízení investic, … viz 
čl. V., bod 2 Pravidel pro poskytování dotací 

Dotaci nelze čerpat na výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem 
poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která je členem 
statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace

Stručné zhodnocení projektu 
Propagační materiály vč. uvedení loga města 
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Dotační proces Programu podpory kultury – důležité termíny

Schválený rozpočet Programu podpory kultury pro rok 2023:                            5.684.400,- Kč  
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Harmonogram Programu podpory kultury 

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace na jednorázové, dlouhodobé akce 
a celoroční činnost zájmových kulturních spolků 

20.01. – 13.02.2023

Osobní/online prezentace projektů s požadovanými dotacemi vyšší než 250 tis. 
Kč před kulturní komisí (hodina a místo bude operativně sděleno v časovém 
předstihu)

20.02.2023

Projednání návrhu kulturní komise na udělení dotací březen 2023

Schválení návrhu kulturní komise Radou města Pardubic (dotace do výše 50 tis. 
Kč) 

22.03.2023

Schválení návrhu kulturní komise Zastupitelstvem města Pardubic (dotace nad 
50 tis. Kč) 

27.03.2023

Zveřejnění výsledků dotačního řízení na webu města duben 2023

Uzavírání veřejnoprávních smluv a výplata dotací na účet příjemců dotací duben - červen 2023

Vyúčtování dotací
dle termínu v dotační 

smlouvě 

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace na akce, které se budou konat 
ve 2. pololetí 2023  

20.03. – 12.04.2023



Návaznosti  

➢ Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic, viz odkaz: 
https://pardubice.eu/skolstvi-kultura-sport-cestovni-ruch

➢ Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice (schváleno 
usnesením ZmP dne 19.12.2022), viz odkaz: 

https://pardubice.eu/dotace

➢ Poskytování dotací z Programu podpory kultury pro rok 2023 (schváleno usnesením 
ZmP dne 19.12.2022), viz odkaz: 

https://pardubice.eu/dotace
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Hodnotící kritéria: 

➢ Upravená kritéria hodnocení pro jednorázové, dlouhodobé projekty a mikrogranty:
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Kritérium Maximální počet 

bodů

Připravenost žadatele a úroveň zpracování projektu (jasná formulace obsahu a cíle, personální

zajištění projektu, stanovený konkrétní realizační plán)

15 bodů

Hospodárnost a efektivita rozpočtu projektu (rozpočet je jasný a zároveň podrobný,

navrhované výdaje jsou nezbytné pro dosažení cíle a přesně jsou definovány výdaje, které

budou hrazeny z dotaceměsta, zohlednění vícezdrojového financování projektu)

30 bodů

Rozšíření kulturní nabídky města Pardubice (propojování s dalšími akcemi, dlouhodobost a

záběr působnosti)

30 bodů

Posouzení souladu projektu se Strategií pro kulturu a kreativitu Pardubic 20 bodů

Ekologická odpovědnost projektu/Odpadové hospodaření v rámci projektu (eliminace a třídění

odpadu, …), využívání alternativ k plastovému nádobí, používání vratných kelímků atd.

5 bodů 

Maximální počet bodů, které lze při hodnocení získat 100 bodů

Minimální počet bodů pro přidělení dotace 60 bodů



Kritérium souladu se Strategií pro kulturu a kreativitu
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Kladně hodnoceny jsou v rámci kritéria projekty, které;
• posilují image univerzitního města v propojení s kulturou a uměním, větší spoluprací s univerzitou, propojením 

technických, uměleckých a humanitních témat;
• snižují bariéry v přístupu ke kulturním a kulturně zájmovým aktivitám pro děti, mládež a rodiny s dětmi. (Zde 

buďte konkrétní. Není dostatečné konstatování, že projekt bariéry odstraňuje, je nutné uvést jak a pro kterou 
cílovou skupinu konkrétně.); 

• snižují bariéry dostupnosti kultury pro sociálně a kulturně znevýhodněné skupiny osob: osoby s tělesným

postiženým, se smyslovým postižením, osoby v hmotné nouzi, senioři, osoby ohrožené sociálním vyloučením,

cizinci, menšiny;

• vyplňují nedostatkovou nabídku ve městě, konkrétně projekty, které:

o rozšiřují nabídku klubových filmů;

o rozšiřují nabídku míst k taneční zábavě pro střední generaci;

o rozšiřují nabídku v oblasti uměleckých vícedenních festivalů v oblasti hudební, taneční a výtvarné

nemainstreamové scény;

• posilují identifikaci obyvatel s místem, poznávání místní historie a vztahu ke kulturnímu dědictví

• se zaměřují na vytváření příležitostí pro nadané děti a mládež v oblasti přírodních a technických věd a

mezioborové projekty propojující vědu a umění

• využívají potenciál dostihového závodiště

• podporují zapojení prostor základních a středních škol do komunitního – kulturně-společenského života

• zvyšují povědomí o industriální minulosti města, či jinak vhodně pracují s „industriální stopou“.

• propojují oblast umění s oblastí průmyslu;

Nově doplněné oblasti v návaznosti na aktualizaci strategie v lednu 2023
• podpora kulturních a kreativních průmyslů;
• podpora mimořádného talentu;
• vytváření nových prostor pro komunitní a kulturní činnost = ateliéry a zkušebny;
• podpora environmentálních témat;



 Kontaktní osoby: 
 Ing. Jitka Chaloupková, tel. 466 859 512, Jitka.Chaloupkova@mmp.cz
 Ing. Martin Karas, tel. 466 859 535, Martin.Karas@mmp.cz
 Mgr. Bc. Kristýna Macková, tel. 466 859 538, Kristyna.Mackova@mmp.cz

Děkujeme za 
pozornost !
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