
 
Dotace (grant) z rozpočtu MČ Praha 8 
na podporu aktivit v oblasti kultury           

a volnočasových nesportovních aktivit 
dětí a mládeže 

 
 
 
 
 
 

Zpracovala: RNDr. Dana Blahunková 



Výše dotací v roce 2016 

Rok 2015 Rok 2016 

931.310,- Kč Nyní 1.600.000,- 
Příslib navýšení 
na 2.000.000,- 



Původ prostředků na dotace MČ 

Prostředky stále alokovány z výtěžku z 
obdrženého odvodu z výherních hracích 
přístrojů a převedeny do roku 2016. 
 
Případné navýšení již bude hrazeno z rozpočtu 
MČ 
 
  



Harmonogram přijímání žádostí, 
jejich zpracování a schválení 

 
Od III. 2015 novelizace č. 24/2015 Sb. 
zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územně správních celků 
 
=> zveřejnění záměru o vyhlášení 
dotačního řízení 30 dní předem 
 



Dotační řízení lze zveřejnit až po schválení 
rozpočtu Zastupitelstvem MČ (asi únor 2016) 
 
Dotační řízení vyhlašuje Rada MČ na návrh 
kompetentního radního  
 
Po základním zpracování posoudí žádosti 
grantová komise a navrhne rozdělení prostředků 
 
Následuje schválení Radou MČ a 
Zastupitelstvem MČ (opět dle zmíněné novely) 
 



 
Únor 2016 – vyhlášení záměru 
Březen - duben 2016 – přijímání žádostí 
Duben – květen 2016 – zpracování, 
posouzení grantovou komisí 
Květen 2016 – schválení Radou MČ 
Červen 2016 – schválení Zastupitelstvem 
MČ, zveřejnění výsledků, následně 
podepisování smluv 
 



Změny v Podmínkách pro poskytnutí 
dotace v roce 2016 

Maximální výše dotace na jednoho žadatele:  
10 % celkového předpokládaného objemu 
prostředků  
 
Kritéria pro vyhodnocení žádostí:  
50 % dle velikosti cílové skupiny, na niž je projekt 
zacílen 
10 % dle spolupráce s MČ Praha 8 
40 % dle potřebnosti 
 



 
 
V žádosti právnická osoba uvede svůj podíl v 
jiné právnické osobě a dále osoby, které mají 
podíl v této právnické osobě.  
 
 
 
 



Změny ve formuláři Žádosti                   
o poskytnutí dotace 

Převažující zaměření činnosti organizace – maximálně 
1000 znaků 
 
Stručná charakteristika projektu – maximálně 2000 
znaků 
 
Jednoznačné vymezení pojmu člen, handicapovaný 
člen, dobrovolník 
 
Striktní oddělení počtu členů do 18 let  
 



Finanční rozvaha projektu:  
a) Předběžný rozpočet projektu podle položek, 

které bude žadatel nárokovat 
 
 Položka Předpokládané  

náklady (v Kč) 



b) Rozpočet podle jednotlivých zdrojů financování 
 
 

Rozpočet podle 
jednotl. zdrojů 
financování 

Prostředky 
získané v 
roce 2015 z 
následujících 
zdrojů 

Prostředky již 
získané v roce 
2016 z 
následujících 
zdrojů 

Prostředky, o 
něž ještě 
žádáme v roce 
2016 z 
následujících 
zdrojů 

Dotace MČ P8 

Dotace jiných MČ   

Dotace HMP 

Strukturální fondy 

Příspěvek zřizovat. 

Ostatní dotace 

Členské příspěvky 

Sponzorské dary 

Ostatní 

Celkem 



 

 
 

Děkuji za pozornost 
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