
1. výzva dotačního programu 

 

Město Jindřichův Hradec 
 

zveřejňuje 1. výzvu Dotačního programu na podporu kultury a zájmové činnosti 
v roce 2021 
 
Zdůvodnění dotačního programu 
 
Dotační program na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2021 je vyhlášen jako neinvestiční program  
a přispívá v rámci dostupných finančních prostředků formou konkrétních opatření ke zlepšení nabídky 
volnočasových kulturních a společenských aktivit, zkvalitnění kulturního vyžití obyvatelů a návštěvníků města 
Jindřichův Hradec, k podpoře místních kulturních a zájmových aktivit a k upevnění postavení města Jindřichův 
Hradec jako centra kultury. 
 
Dotační program je v roce 2021 zaměřen na podporu těchto aktivit dle jednotlivých opatření: 
 
Opatření 1: Celoroční kulturní a zájmová činnost: v rámci tohoto opatření jsou podporovanými zejména kulturní, 
zájmové a společenské aktivity subjektů neprofesionální kultury a místních zájmových organizací vykonávající 
trvalou celoroční kulturní a zájmovou činnost s výstupy ve městě Jindřichův Hradec nebo reprezentující 
jindřichohradeckou kulturu navenek. Tato podpora je tedy určena na trvalou celoroční činnost s výstupy ve 
městě Jindřichův Hradec neziskových zájmových a kulturních organizací – zejména členů souborů spolků 
vyvíjejících aktivitu nekomerčního charakteru 
 
Opatření 2: Mimořádné jednorázové kulturní a společenské akce, tradiční kulturní a společenské akce a akce 
zvláštního významu: v rámci tohoto opatření jsou vhodnými zejména tradiční i nové významné místní, regionální 
a celostátní kulturní akce nebo cykly akcí, které vedou k rozvoji v oblasti živé kultury, hudby, tance, divadla, 
folklóru na území města Jindřichův Hradec, publikační činnosti směřující ke zviditelnění města Jindřichův 
Hradec 
 
Pro obě opatření tohoto dotačního programu platí, že nebudou podpořeny projekty, akce a programy s převahou 
komerčního charakteru. 
 

Předpokládaný objem finančních prostředků pro rok 2021 je 680.000 Kč.  

Alokace pro 1. výzvu: OP 1 – 450 000 Kč 
        OP 2 – 150 000 Kč 
 
Maximální výše dotace: 

  Celoroční činnost OP 1 – 30.000 Kč 

  Mimořádné jednorázové kulturní a společenské akce OP 2 – 50.000 Kč 
 
Okruh žadatelů: 
 
Oprávněnými žadateli v případě opatření 1 mohou být: 

 nepodnikatelské subjekty, provozující či provádějící trvalou kulturní a zájmovou činnost zejm. 
nadace, nadační fond, spolek, obecně prospěšná společnost, sdružení (svaz, společnost, klub), 
církevní organizace, zájmové sdružení právnických osob.  

o V rámci opatření 1 nemůže být oprávněným žadatelem fyzická osoba (nepodnikající). 

 
Oprávněnými žadateli v případě opatření 2 mohou být: 

 nepodnikatelské subjekty, zejm. nadace, nadační fond, spolek, obecně prospěšná společnost, 
příspěvková organizace, jiná organizace zřizovaná obcí nebo krajem, škola, školské zařízení, sdružení 
(svaz, společnost, klub), církevní organizace, hospodářská nebo agrární komora, zájmové sdružení 
právnických osob, 

 podnikatelské subjekty, zejm. OSVČ, veřejná obchodní společnost, společnost komanditní, 
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo. 

 
 
 



1. výzva dotačního programu 

 

 
 
Lhůta pro podávání žádostí  OP 1,2 je od 19. 1. 2021 do 10. 2. 2021 
 
 
Kritéria hodnocení: 
 

 

Kvalitativní ukazatele - zhodnocení žádosti a významu projektu 

 Zajištění pestré kulturní a společenské nabídky občanům a návštěvníkům města 

 Tradičnost akce či tradičnosti a intenzita vyvíjené činnosti 

 Jedinečnost projektu a význam v dané oblasti kultury a zájmové činnosti (žánru)    

 Významnost subjektu/projektu v regionálním a nadregionálním měřítku  

 Časovou vyváženost v kulturním kalendáři (nepřekrývání se jednotlivých projektů)  

  Kvantitativní ukazatele - zhodnocení měřitelnými kritérii 

 Počet samostatných akcí v celoroční činnosti a předpokládané průměrné náklady na 
akci/činnost 

 V případě OP 2 výše vybíraného vstupného/prodejní cena publikace aj.  

  Kvalifikační ukazatele - zkušenosti s pořádáním obdobných projektů 

 Zkušenosti - u opakujících se žadatelů na posouzení na základě vztahu k městu z projektů 
realizovaných v minulosti – dodržení termínů, publicity, vyúčtování  

 Zkušenosti - u nových žadatelů na zkušenost s pořádáním kulturních a společenských akcí  

 Posouzení odbornosti týmu, který bude projekt realizovat 

 
Lhůta pro schválení žádosti je u OP 1,2 do 31. 3. 2021 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace: 

 žádost je předložena v písemné podobě, je úplná a v souladu s požadovanými náležitostmi (včetně 
příloh) a splňuje podmínky dotačního programu 

 žádost je podána ve lhůtě určené pro podávání žádostí 

 žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů 
 
Kontaktní údaje na administrátora: 
 

Administrátor  

 

Příjmení, jméno, titul Kolář Petr, Mgr. 

Adresa pracoviště 

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor 
kanceláře starosty, Klášterská 135/II 

e-mail adresa kolar@jh.cz 

Telefon 384 351 202, mob. 725 923 913 

 
 
Odkaz na Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec: 
 
http://www.jh.cz/cs/dotace-mesta/  
 
Odkaz na Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2021: 
 
http://www.jh.cz/cs/dotace-mesta/na-podporu-kultury-a-zajmove-cinnosti.html  
 
Příloha: vzor žádosti 
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