
                                                        

 

 

 

 

Městská část Praha – Kolovraty 

vyhlašuje 

                                    Kolovratské grantové programy  

                                  pro období od 01. 01. 2015 do 30. 06. 2015 

pro období od 01. 07. 2015 do 31. 12. 2015 

 

Žádosti o poskytnutí grantů mohou podávat právnické osoby s působností v MČ Praha – Kolovraty a 

fyzické osoby s trvalým bydlištěm v MČ Praha – Kolovraty. 

Granty budou přiznány projektům, které budou realizovány v MČ  Praha – Kolovraty nebo které 

budou přínosem pro obyvatele MČ Praha – Kolovraty. 

. 

Pro rok 2015  jsou vyhlášeny následující grantové  programy: 

 

1. Podpora pravidelných zájmových činností pro  rozvoj kulturního a 

společenského života a sportovních aktivit v MČ Praha - Kolovraty 

2. Podpora jednorázových a krátkodobých akcí pro rozvoj kulturního a 

společenského života a sportovních aktivit v MČ Praha - Kolovraty  

 

 

Termíny uzávěrek: 

- pro první období budou žádosti přijímány v termínu od 29. 12. 2014 do 21. 1. 2015 

- pro druhé období budou žádosti přijímány v termínu od 4. 5. 2015 do 25. 5. 2015 

 

 

 

 



Zásady pro poskytování finanční podpory (grantů) z rozpočtu             

MČ Praha-Kolovraty 

Úvodní ustanovení: 

Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování finanční podpory (dále 

„grantů“) z rozpočtu MČ Praha-Kolovraty (dále „poskytovatele“) právnickým i fyzickým osobám, 

především spolkům, působícím v oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, sportu, sociálních služeb a 

dalších volnočasových a občanských aktivit (dále „vymezená oblast činností“), které mají sídlo nebo 

působí na území MČ Praha-Kolovraty.  

Poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha- Kolovraty pro vymezené programy je jednou z forem péče o 

celkový kulturní rozvoj, vzdělávání a uspokojování potřeb občanů MČ Praha -  Kolovraty. 

Granty nejsou poskytovány příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Praha – Kolovraty“ 

Žádost o grant městské části Praha - Kolovraty se předkládá na příslušném formuláři 1x v tištěné 

podobě.  Formuláře pro jednotlivé programy včetně podmínek jsou k dispozici v podatelně úřadu MČ 

nebo na internetových stránkách úřadu MČ  www.kolovraty.cz  od 23.12.2014.  

Zde je možné informovat se o způsobu vyplňování formulářů. Žádosti na předtištěných formulářích 

přijímá v úředních hodinách podatelna úřadu MČ Praha-Kolovraty.  

Podmínky pro poskytnutí grantu: 

- dodržet termín podání žádosti 

- odevzdat vyplněný formulář žádosti MČ Praha- Kolovraty se všemi náležitostmi 

-  obsah projektu musí být v souladu se zněním jednoho z vyhlášených programů 

- v popisu projektu bude uveden jeho obsah, cíl a přínos. Součástí popisu projektu je i uvedení 

zajištění financování projektu žadatelem (tj. z jakých předpokládaných zdrojů a v jaké výši  

žadatel finančně zajistí – vlastní zdroje, předpokládané dotace apod.). grant může být přiznán 

maximálně ve výši 75% celkových nákladů žádosti (spoluúčast žadatele musí být 25% 

celkových nákladů).  Žadatel je povinen předložit celkový rozpočet nákladů a příjmů na každý 

jednotlivý projekt. 

- na propagačních materiálech nebo při jiné prezentaci projektu je příjemce povinen vhodným 

způsobem uvádět, že akce je spolufinancována z prostředků MČ Praha – Kolovraty. 

Žádosti nesplňující vyhlášené podmínky pro poskytnutí grantu budou z dalšího řízení vyřazeny.  

Posuzování a hodnocení žádostí: 

- Grantová komise posoudí všechny žádosti s přihlédnutím ke stupni jejich naléhavosti, 

potřebnosti a veřejné prospěšnosti, přičemž je oprávněna požádat žadatele o doplňující 

informace nad rámec údajů uvedených v žádosti o grant. Grantová komise vypracuje návrhy 

na rozdělení grantů pro první a následně i druhé období, které jsou následně předkládány 

Zastupitelstvu MČ Praha – Kolovraty ke schválení.  

- jednotlivé granty nejsou nárokovou položkou a jsou odvislé od výše schválených finančních 

prostředků, které jsou určeny pro tuto oblast v rámci rozpočtu MČ Praha – Kolovraty 

- konečná finanční částka určená na poskytnutí grantů bude definitivně určena až po schválení 

rozpočtu MČ pro rok 2015 

- zaslané projekty se předkladatelům nevracejí 

http://www.kolovraty.cz/


- o výsledcích grantového řízení budou žadatelé informováni elektronickou poštou. Dále budou 

výsledky zveřejněny na webových stránkách a na úřední desce MČ Praha-Kolovraty. 

- grant nelze přidělit žadatelům, kteří nemají vyřešené vyúčtování finančních prostředků z 

předešlého kalendářního roku nebo nesplnili jiné podmínky stanovené smlouvou o poskytnutí 

dotace.  

- poskytnutí grantu nelze vymáhat právní cestou a proti rozhodnutí není odvolání. 

Čerpání finančních prostředků: 

- čerpání přiděleného grantu je třeba účtovat odděleně v rámci svého účetnictví, je-li dle zákona 

vedeno 

- grant je standardně vyplácen jednorázově, a to do 10 dnů od podpisu smlouvy o poskytnutí 

dotace oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Pokud žadatel 

nepodepíše smlouvu o poskytnutí dotace do tří měsíců od schválení poskytnutí grantů ZMČ 

Praha-Kolovraty pro dané období, nárok na grant zaniká. 

- grant lze čerpat do 30. 06. za první období a do 31. 12. za druhé období v souladu s účelovostí 

smlouvy o poskytnutí dotace a zadáním projektu. V případě nutnosti změny účelu nebo 

prodloužení termínu čerpání grantu musí žadatel o tuto změnu písemně požádat nejméně 1 

měsíc před uplynutím termínu vyčerpání grantu. 

- příjemce grantu odpovídá za hospodárné využití poskytnutých grantů  v souladu s účely, pro 

které byly poskytnuty a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, pokud účetnictví 

vede 

- poskytnuté finanční prostředky lze použít na hrazení těchto nákladů: 

a. náklady na nájemné a provoz nebytových prostor (tělocvičen, hřišť, kluboven a učeben)  

b. nákup drobného dlouhodobého hmotného  majetku ( neinvestičního) 

c. nákup materiálu  

d. provozní náklady včetně nákladů na soustředění a turnaje 

e. honoráře účinkujících, a to na základě smlouvy, ozvučení sálu 

f. hospodářsko správní výdaje (tisk propagačních materiálů na akci, ceny pro účastníky) 

- ze získaného grantu nelze hradit výplatu odměn nebo mezd členů organizace, pohoštění, 

kancelářskou, výpočetní techniku či hudební vybavení většího rozsahu 

- poskytovatel grantu provádí kontrolu čerpání poskytnutých prostředků dle §9 zákona 

320/2001 Sb., v platném znění 

- příjemci grantů mohou být postihováni za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě 

nedostatků dle zákona 320/2001 Sb., v platném znění 

- vyúčtování poskytnutých grantů doručí příjemci dotace do finančního oddělení úřadu MČ 

Praha – Kolovraty do 14. 07. 2015 za 1. období a do 15. 01. 2016 za 2. období. Formulář 

vyúčtování bude k dispozici ve finančním oddělení úřadu MČ nebo na internetových 

stránkách úřadu MČ: www.kolovraty.cz  

- v případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoli přidělených finančních prostředků nebo 

nesplnění jiných podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace nebudou další 

uvolněny až do doby zjednání nápravy 


