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Pravidla pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu 

1. Fond kultury a cestovního ruchu (dále jen „FKCR“) je dílčím fondem Dotačního fondu 

SML. 

2. FKCR soustřeďuje finanční prostředky na podporu projektů, činností, opatření a aktivit 

(dále jen „projekty“) realizovaných v jednotlivých oblastech podpory dle programů 

vyhlášených v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb. na podporu dílčích oblastí 

uvedených v odst. 6 (dále jen „programy“). 

3. Správní rada FKCR spravuje FKCR, hodnotí projekty předložené v žádostech, navrhuje 

způsob čerpání prostředků z FKCR, předkládá je k projednání v orgánech města, 

zhotovuje zprávu o využití a vyúčtování dotací z FKCR vč. zdůvodnění nepřidělení 

dotace a předkládá ji na vědomí orgánům města. Správní rada FKCR rovněž projednává 

a povoluje změny v projektech. 

4. Předsedu, místopředsedu a členy správní rady FKCR volí ZM. Správní rada má 5, 7 

nebo 9 členů. Tajemníka správní rady FKCR jmenuje tajemník MML z řad zaměstnanců 

MML. 

5. Správce programů FKCR navrhuje účel a finanční alokaci programů FKCR, předkládá 

návrh programů k projednání v orgánech města a po jejich schválení je vyhlašuje 

v zákonné lhůtě zveřejněním na elektronické úřední desce MML, provádí hodnocení 

administrativního souladu žádostí o dotaci s podmínkami vyhlášeného programu, podílí 

se na kriteriálním hodnocení žádostí, odpovídá za financování podpořených projektů a 

je příkazcem finančních operací. 

6. Programy se v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb. vyhlašují nejméně jednou ročně 

na podporu následujících oblastí s realizací na území města Liberec: 

 Živá kultura v centru města  

 Kulturní projekty na území města Liberec 

 Liberec jako turistická destinace  

 Publikace, tisky a další média 

7. Programy stanoví souhrn věcných, časových, organizačních a finančních podmínek 

(§ 10a odst. 1 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb.), za nichž lze poskytnout finanční 

podporu v podobě dotace, na účel stanovený programem. Programy a jejich změny 

doporučuje RM na návrh správce programů FKCR a rozhoduje o nich ZM. 

8. Program Živá kultura v centru města je vyhlašován 

 na podporu živých veřejných vystoupení, živých veřejných projektů a akcí 

v centru města, vymezeném hranicemi pěší zóny, a v oblasti tzv. zlatého kříže, 

na zajištění jejich realizace a na tvorbu a zajištění jejich propagace. 

Program Kulturní projekty na území města Liberec je vyhlašován 

 na podporu kulturních projektů na celém území města, jakou jsou například 

jednorázová představení, festivaly, slavnosti, koncerty, pohádky, tematické 

večery, výstavy či expozice, jednorázové výtvarné počiny, umělecké 

performance aj., na zajištění jejich realizace a na tvorbu a zajištění jejich 

propagace, 

 na podporu oprav drobných objektů historického dědictví. 

Program Liberec jako turistická destinace je vyhlašován 
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 na podporu rozšíření turistické nabídky v cestovním ruchu na území města 

Liberec (zavedení či realizace produktů zážitkové, incentivní, horské, 

kongresové, kulinářské turistiky, cykloturistiky, ekoturistiky, turistiky pro 

handicapované klienty aj.), 

 na marketingovou podporu a propagaci destinace a značky Liberec. 

Program Publikace, tisky a další média je vyhlašován 

 na podporu tisků nekomerčních publikací neškolského typu, vztahujících se 

k městu Liberec, a na služby související s jejich realizací (korektury, tisk, 

grafika, foto aj.), 

 na podporu foto, audio a video záznamů, produktů nových médií, vztahujících 

se k městu Liberec, a na služby související s jejich realizací (digitální záznamy, 

nahrávací frekvence, grafické práce, střih, mastering aj.). 

9. Žadatelem o dotaci z programu může být, nestanoví-li programy jinak, fyzická či 

právnická osoba s výjimkou akciové společnosti s akciemi na doručitele a příspěvkové 

organizace, zřizované statutárním městem Liberec. Dotaci nelze poskytnout žadateli, 

který má k poslednímu dni lhůty pro podání žádostí vůči SML neuhrazené závazky po 

lhůtě splatnosti. 

10. Každý žadatel může v rámci vyhlášeného programu předložit maximálně 2 žádosti, 

v rámci vyhlášeného kola s více programy maximálně 3 žádosti, v každé žádosti pak 

může žádat o dotaci pouze na jeden projekt. Je-li žadatel vnitřně členěnou organizací 

(např. na oddíly, kluby, pobočky…), považuje se pro účely podání žádosti o dotaci 

každá z těchto organizačních jednotek za samostatného žadatele. 

11. Dotace se poskytují pouze na úhradu nezbytných a uznatelných výdajů realizovaného 

projektu. Z poskytnuté dotace nelze hradit následující výdaje: 

 Dary třetím osobám 

 Výdaje na pořízení alkoholických nápojů 

 Výdaje na služební cesty nad 15 % nezbytných výdajů realizovaného projektu 

 Pokuty, penále a jiné sankce (rezervy na možné budoucí ztráty) 

 Daň z přidané hodnoty, pokud příjemce dotace má právo uplatnit si daň na vstupu 

 Úroky z dluhů žadatele vůči třetí osobě 

 Odváděné členské či jiné příspěvky podobného typu 

12. Žádosti o poskytnutí dotace, vč. elektronických kopií požadovaných příloh, jsou přijímány 

v daném termínu prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových 

stránkách SML. Na formální nedostatky upozorní žadatele správce programů FKCR 

a prostřednictvím kontaktního e-mailu jej vyzve k jejich odstranění, a to do 3 pracovních 

dnů od data odeslání výzvy. V případě jejich neodstranění vyřadí správce programu žádost 

z dalšího hodnocení. Žádosti se podávají před zahájením projektu, na který je žádána 

dotace, nebo v průběhu jeho realizace, nikoli po jeho ukončení. Na každý projekt musí být 

podána jednotlivá žádost.  

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, právní 

subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního rejstříku, stanovy 

nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis o jmenování, pověření, plná moc). 

U fyzické osoby kopie platného občanského průkazu nebo živnostenského listu a dokladu 

o zřízení bankovního účtu. 
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13. Na jeden projekt nelze současně poskytnout dotaci z jiných vyhlášených programů. 

14. Každý člen správní rady přidělí každému hodnocenému projektu své vlastní bodové 

hodnocení. Výsledné bodové hodnocení projektu se vypočte jako aritmetický průměr 

všech zpracovaných hodnocení. Členové správní rady nesmí posuzovat a hodnotit 

projekty, u nichž mají střet zájmů. Střet zájmů musí být následně zapsán na webových 

stránkách města v sekci Protikorupční portál.  

 

15. Správní rada fondu seřadí projekty sestupně podle bodového hodnocení a nemůže už 

dále měnit hodnocení ani pořadí; rozhodnou bodovou hranicí pro možné přidělení 

požadované dotace je 16 bodů včetně. Správní rada následně navrhne přidělení dotací 

projektům v takto stanoveném pořadí a v plné požadované výši až do vyčerpání celé 

alokované částky programu. Pokud alokovaná částka nestačí a současně součet 

požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou hranici, nepřekročí 

125 % aktuální alokace programu (převis žádostí nepřevýší 25 % alokace programu), 

může správní rada navrhnout přidělení poměrně snížených dotací vypočtených jako 

součin žádané dotace a koeficientu, kde koeficient je podíl alokace programu a součtu 

požadovaných dotací z žádostí, které splňují rozhodnou bodovou hranici.1 Žádosti, které 

splňují rozhodnou bodovou hranici a které přesto při konečném návrhu kvůli vyčerpání 

alokace nezískají dotaci (tj. součet požadovaných dotací z žádostí, které splňují 

rozhodnou bodovou hranici, překračuje 125 % alokace), umístí správní rada do 

zásobníku projektů. Těmto projektům se dotace přidělí v případě rozhodnutí 

zastupitelstva města o navýšení alokace nebo i v jiných případech navýšení 

disponibilních prostředků FKCR pro dané vyhlášení programu. Zásobník projektů se 

ruší ke dni dalšího vyhlášení programů. Správní rada musí neúspěšnému žadateli 

zdůvodnit nepřidělení dotace, případně jeho zařazení do zásobníku projektů. Konečný 

návrh správní rady na přidělení dotací včetně výsledků hodnocení projektů hodnotiteli 

je zveřejněn na webových stránkách SML. 

16. Žadatelé budou o rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace včetně důvodů rozhodnutí 

písemně vyrozuměni do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce SML.  

17. Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, 

ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost vynaložených 

prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním převodem na účet 

žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace. Poskytovatel dotace provádí kontrolu využití přidělených dotací 

dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 

18. Zprávu o realizaci projektu s podrobným popisem uskutečněných aktivit, způsobem 

propagace poskytovatele dotace a vyúčtování dotace zašle příjemce dotace 

prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách SML ve 

lhůtě uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace. Ve stejné lhůtě musí oba dokumenty 

v tištěné podobě s podpisem odpovědné osoby doručit správci programů FKCR. 

19. Pro řádné vyúčtování dotace musí být doložen přehled o čerpání a použití poskytnuté 

dotace, o skutečných příjmech a výdajích vynaložených na projekt a o vrácení 

                                                           
1 koeficient = alokace/ součet všech požadovaných dotací, splňujících rozhodnou bodovou hranici = např. 

400.000/499.000 = 0,8* 

 

přiznaná dotace = koeficient x požadovaná dotace (např. 49.000) = 0,8 x 49.000 = 39.200 

 

*uvedený příklad platí při zachování podmínky, že součet požadovaných dotací nepřevyšuje alokaci o 25 % a víc 
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nepoužitých finančních prostředků zpět SML. Přehled musí dokládat výdaje vynaložené 

z poskytnuté dotace a výdaje na spolufinancování projektu ve výši uvedené ve smlouvě 

o poskytnutí dotace, vč. kopie účetních a jiných dokladů předkládaných příjemcem 

k vyúčtování dotace. V případě pochybností si může správce programů FKCR vyžádat 

doložení celkových nákladů vynaložených na zajištění akce/ projektu. Vyúčtování 

dotace musí být podepsáno osobou zodpovědnou za projekt (statutární zástupce 

organizace, zmocněná osoba apod.). 

20. V případě zjištění nedostatků v předloženém vyúčtování je příjemce dotace povinen 

tyto odstranit ve lhůtě určené poskytovatelem dotace, zpravidla do 10 pracovních dnů 

po doručení písemné výzvy.   
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Kritéria pro hodnocení žádostí 

I. Administrativní hodnocení žádosti (binární stupnice) – hodnotí 

úřad 
 

1. Řádně vyplněná a podaná žádost se všemi povinnými přílohami a 

identifikací žadatele (A/N)2 

 

2. Rozpočet projektu/ akce s následující strukturou (A/N)3 

- celkové výdaje projektu/  akce 

- materiálové náklady 

- nemateriálové výdaje (služby, pronájmy apod.) 

- osobní náklady 

- jiné zdroje financování 

- požadovaná výše dotace 

 

3. Reference o realizaci max. tří projektů/ akcí podobných parametrů 

v posledních třech letech (A/N)4 

 

4. Podrobný popis projektu/ akce (max. 1x A4), realizovaného na území SML, 

vč. termínů uskutečnění a plánovaných výstupů (A/N)5 

 

II. Dílčí bodové hodnocení projektu/ akce – hodnotí úřad 
 

5. Finanční podíl žadatele, resp. jiné zdroje (vyplývá z rozpočtu) 

- více než 90 %       5 bodů 

- více než 70 % - 90 %      4 body 

- více než 50 % - 70 %      3 body 

- více než 30 % - 50 %      2 body 

- více než 10 % - 30 %      1 bod 

 

6. Společenský dopad/ rozsah projektu/ akce 

- projekt má místní dosah (vymezená lokalita města)    1 bod 

- projekt má celoměstský dosah    2 body 

- projekt má regionální dosah      3 body 

- projekt má celostátní dosah      4 body 

- projekt má mezinárodní dosah     5 bodů 

 

7. Vazba projektu/ akce na okruh příjemců  

- projekt zájmového charakteru, určený  

pro úzkou skupinu lidí      1 bod 

- projekt určen pro specifickou skupinu lidí   2 body  

                                                           
2 V případě, že žadatel nedodá všechny předepsané přílohy, může mu tajemník fondu (věcně příslušný odbor 

MML) prodloužit lhůtu o 3 pracovní dny (od doručení písemné výzvy). Po vypršení lhůty postupuje tajemník 

fondu dle § 5.7 Statutu Dotačního fondu SML. 
3 dtto 
4 Při nedodání předepsaného dokumentu vyřadí tajemník fondu žádost z hodnocení. 
5 dtto 
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(např. mládež, senioři, menšiny aj.) 

- projekt určen pro širokou veřejnost     3 body 

 

 

III. Kvalitativní hodnocení projektu/ akce - hodnotí správní rada, resp. 

každý její člen (každé subkritérium 0 – 10 bodů). Bodové hodnocení 

se vypočte jako aritmetický průměr obou dílčích hodnocení a 

výsledek se zaokrouhlí na celé číslo. Každý bodový příděl v rámci 

subkritéria musí hodnotitel krátce zdůvodnit. 
 

Subkritéria 

1. Předpokládaná (umělecká či odborná) úroveň projektu/ akce: hodnotitel 

posuzuje celkovou úroveň projektu a popsaných výstupů (jejich kvalitu 

směrem k cílové skupině) a relevanci jejich písemného zpracování (bod I/4), 

srozumitelnost a smysluplnost projektu, zohledňuje tradici projektu, 

možnou synergii a přesah s dalšími projekty/ akcemi aj. (0 – 10 bodů) 

 

2. Míra rizik: hodnotitel posuzuje možnou rizikovost projektu, formulaci cílů 

(zřejmé vs. nejasné), proveditelnost projektu a časového rozvržení, 

přiměřenost požadovaných prostředků, soulad projektu s vyhlášeným 

programem či podprogramem aj. (0 – 10 bodů) 

 

 

IV. Výsledné bodové hodnocení = ∑ následujících položek 
a) Finanční podíl žadatele – max. 5 bodů (přiděluje příslušný odbor magistrátu) 

b) Společenský dopad/ rozsah projektu/ akce – max. 5 bodů (přiděluje příslušný odbor 

magistrátu) 

c) Vazba projektu/ akce na okruh příjemců – max. 3 body (přiděluje příslušný odbor 

magistrátu) 

d) Kvalitativní hodnocení projektu – max. 10 bodů (přiděluje správní rada) 

 

Celkem max. 23 bodů 

 
 


