
Program č. 7.5 – Poznáváme kulturu

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci  

Číslo a název oblasti podpory: 7 Kultura, památková péče a cestovní ruch

Číslo a název programu: 7.5 Poznáváme kulturu

Účel podpory

Vytvoření nabídky kulturně vzdělávacích aktivit pro školy a 
školská zařízení a pro nestátní neziskové organizace 
pracující s dětmi a mládeží. Podpora vzdělávání dětí a 
mládeže do 19 let v oblasti kultury s využitím nabídky
vzdělávacích programů kulturních institucí v Libereckém 
kraji.
Program se nevztahuje na mateřské školy.

Důvody podpory stanoveného 
účelu

Prohloubit u dětí a mládeže zájem o kulturu, rozšířit jejich 
znalosti a dovednosti v oblasti kultury. 

Správce programu Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Kontaktní osoby programu
Bc. Anna Masáková, tel.: 485 226 265

email: anna.masakova@kraj-lbc.cz

Odkaz na webové stránky oblasti 
podpory / programu

https://dotace.kraj-lbc.cz/kultura

Lhůta pro podání žádosti

od 29. 9. do 15. 10. 2018 - pro první pololetí školního roku

od 1. 2. do 22. 2. 2019 - pro druhé pololetí školního roku
                                        a letní prázdniny

Celkový finanční objem určený 
pro toto vyhlášení programu

500.000 Kč

Výše dotace a způsobilost výdajů programu

Minimální výše dotace 10.000 Kč

Maximální výše dotace  50.000 Kč

Maximální podíl Libereckého 
kraje 

70 %

z celkových způsobilých výdajů projektu

Maximální počet žádostí, které 
může podat jeden žadatel v této 
výzvě do programu

1 žádost pro období 1.9.2018 – 31.1.2019

1 žádost pro období 1.2.2019 – 31.8.2019

pozn.: jedna žádost může zahrnovat více návštěv kulturních institucí
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Způsobilé výdaje  výdaje na zajištění dopravy (žáci, děti, mládež do 19 let
+ pedagogický doprovod)

 vstupné do kulturních institucí (žáci, děti, mládež do 19
let + pedagogický doprovod)

 výdaje na nákup občerstvení (žáci, děti, mládež do 19 let 
+ pedagogický doprovod) – vyjma alkoholických nápojů

 osobní náklady (včetně odvodů), ostatní mzdové náklady 
a platby za provedenou práci (DPP/DPČ) v rozsahu 1 
denního platu pro pedagogický doprovod (učitele /
vychovatele / asistenta) na každý den, kdy se uskuteční 
návštěva kulturní instituce v rámci projektu (tyto výdaje 
mohou být uplatněny pouze jako spoluúčast žadatele)

Nezpůsobilé výdaje Všechny ostatní výdaje jsou nezpůsobilé.

Ostatní podmínky programu

A.
Okruh 

způsobilých 
žadatelů:

Vzdělávací instituce dle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon): program se týká 
základních a středních škol, středisek volného času, základních uměleckých 
škol a dále nestátních neziskových organizací registrovaných dle příslušného 
zákona a majících jako svou hlavní činnost uvedenu práci s dětmi a mládeží
do 19 let. 

Program se nevztahuje na mateřské školy.

Nezpůsobilí žadatelé: příspěvkové organizace zřizované Libereckým 
krajem.

B.
Omezení 
podpory:

 Na jeden projekt (návštěva kulturní aktivity třídou/skupinou) nelze využít 
více dotačních zdrojů Libereckého kraje.

 Žadateli mohou být pouze organizace s působností na území Libereckého 
kraje.

 Program se týká vybraných kulturních institucí v Libereckém kraji –
podrobný přehled vzdělávacích programů je uveden v Katalogu aktivit, 
který je přílohou tohoto vyhlášení.

C. Forma podpory: Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje

D.
Termín realizace 

aktivit:

Jsou vypsány 2 termíny realizace projektů:

První pololetí školního roku – od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019

Druhé pololetí školního roku a období letních prázdnin – od 1. 2. 2019 do                                                             
31.8.2019

  
Způsob, termín 
a místo podání 

žádosti:

Žádost o poskytnutí dotace se podává prostřednictvím standardizovaného 
formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 



na rok 2019“. Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách 
Libereckého kraje http://dotace.kraj-lbc.cz/kultura.

Žádost musí být podána elektronicky a písemně

nejpozději do 15. 10. 2018 do 17:00 hodin pro první pololetí školního 
roku

a do 22. 2. 2019 do 14:00 hodin pro druhé pololetí školního roku

 Elektronicky – prostřednictvím webových stránek Libereckého kraje, 
http://dotace.kraj-lbc.cz. Elektronicky je podáván pouze formulář 
žádosti o dotaci, bez požadovaných příloh.

 Písemně – na adresu:  Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 
případně prostřednictvím datové schránky (u orgánů veřejné moci s 
elektronickým podpisem statutárního zástupce)

Písemně je podáván podepsaný, orazítkovaný formulář žádosti o dotaci 
včetně požadovaných příloh.

Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožné!

Nejpozdější datum pro přijetí elektronických i písemných žádostí 
o dotaci je stanoveno na 15. 10. 2018, do 17:00 hodin a na 22. 2. 2019 do 
14:00 hodin. Rozhodující pro určení podání žádosti je datum a čas přijetí 
Krajským úřadem Libereckého kraje.

F.
Povinné přílohy 

k žádosti:

Pouze v písemné podobě:

 Vyplněný tiskopis „Podrobný popis projektu“ včetně informace o 
vybrané aktivitě, předběžné kalkulaci dopravy a vyčíslení dalších 
uznatelných nákladů – např. náklady na mzdy pedagogického 
doprovodu, vstupné, svačiny atd. (příloha č. 1 žádosti).

 Je-li žadatel plátce DPH, doloží k žádosti o dotaci zároveň čestné 
prohlášení o uplatňování či neuplatňování DPH na vstupu
v souvislosti s realizací projektu, na který je dotace požadována.

Formuláře naleznete pod krokem č. 3 na https://dotace.kraj-lbc.cz/kultura.

G.

Kritéria pro 
hodnocení, 

bodová škála 
kritérií, případně 

váhy kritérií:

1. Vazba projektu na další aktivity v území:                              (váha 20 %)

a) projekt přímo navazuje na právě realizovaný či                       10 bodů
v posledních dvou letech zrealizovaný projekt či aktivitu

b) projekt přímo nenavazuje na žádný právě realizovaný              5 bodů
či v posledních dvou letech zrealizovaný projekt

      či aktivitu, ale žadatel plánuje další aktivity v území

c) jedná se o izolovaný projekt bez dalších vazeb         0 bodů

2. Výše spolufinancování projektu ze strany kraje:                   (váha 20%)

a) do 30% včetně z celkových způsobilých výdajů projektu        15 bodů

b) více než 30 % – 50% včetně z celkových způsobilých             7 bodů
             výdajů projektu 

c) více než 50% - 70% včetně z celkových způsobilých               0 bodů
             výdajů projektu 

3. Velikost cílové skupiny zasažené projektem:                         (váha  40%)
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a) skupina/třída 40 žáků a více                                                    15 bodů

b) skupina/třída  16 – 39 žáků                                                       10 bodů     

c) skupina/třída do 15 žáků                                                             5 bodů

pozn.: tyto počty platí pro každou jednotlivou návštěvu kulturní instituce zvlášť, 
v případě více návštěv bude vypočítán aritmetický průměr, a ten obodován

4. Počet navštívených kulturních institucí/programů                (váha 20%)

a) více než 5                                                                                  15 bodů

b) 3 – 5                                                                                          10 bodů

c) méně než 3                                                                                  5 bodů

H.
Lhůty pro 

rozhodnutí o 
žádosti: 

Konzultace žádostí

Bc. Anna Masáková

tel.: 485 226 265

email: anna.masakova@kraj-
lbc.cz

do 15. 10. 2018

do 22. 2. 2019

Příjem žádostí

V elektronické podobě
přes webové stránky
Libereckého kraje

http://ginisweb.kraj-
lbc.cz/Gordic/Ginis/App/SendFO/

Podepsaný originál včetně příloh 
přes datovou schránku či v tištěné
podobě Odboru kultury, 
památkové péče a cestovního 
ruchu nebo na podatelnu
Krajského úřadu Libereckého 
kraje.

1) od 29. 9. do 15.
10. 2018

2) od 1. do 22. 2.
2019

Kontrola 
administrativního 
souladu žádostí

Určení zaměstnanci odboru 
kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu

do 15 dnů 
od přijetí žádosti

Hodnocení a návrh 
na přidělení 
podpory

Výbor cestovního ruchu, 
památkové péče a kultury 
Zastupitelstva LK

1) říjen 2018

2) únor 2019

Projednání návrhu Rada Libereckého kraje
1) listopad 2018

2) březen 2019

Schválení návrhu Zastupitelstvo Libereckého kraje
1) listopad 2018

2) březen 2019

I..

Oznámení o 
schválení 

/neschválení
podpory:

Písemně, po rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí a neposkytnutí 
dotací, nejpozději do 15 dnů od ověření usnesení.

J. Právní forma: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje

K. Doklady  Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu příjemce dotace (u 
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požadované 
k uzavření 
smlouvy:

příspěvkových organizací i zřizovatele) u některého z peněžních ústavů.
Na tento účet bude po předložení závěrečného vyúčtování poukázána 
dotace či převedena případná záloha. Má-li příjemce dotace zříceno více 
bankovních účtů, které využije pro úhradu nákladů podpořeného projektu, 
doloží doklad o jejich zřízení a vlastnictví nejpozději k závěrečnému 
vyúčtování; 

 Čestné prohlášení žadatele ve smyslu  čl. 1, bodu 6, písm. a - f Zásad 
pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje.

 Žadatel, se kterým byla již uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 
dotace v minulém období, a kterou doložil požadovanými přílohami, 
může předložit pouze čestné prohlášení o platnosti dříve dodaných 
požadovaných příloh. Samostatně pak bude dokládat pouze přílohy, 
jejichž obsah již není aktuální nebo jim skončila platnost.

L.
Způsob 

financování:

 Dotace bude poskytnuta po realizaci a předložení závěrečného vyúčtování 
projektu bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce uvedený 
ve smlouvě o dotaci; 

 Příjemce dotace může po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace požádat
o zálohu až do výše 50 % z přiznané částky.

M.
Podmínky 

vyúčtování:

Závěrečné vyúčtování projektu je příjemce dotace povinen předložit na 
předepsaném formuláři, který naleznete na https://dotace.kraj-
lbc.cz/kultura - 7.5 POZNÁVÁME KULTURU.

V souladu s bodem 6.15 Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje je 
příjemce dotace povinen předložit závěrečné vyúčtování podpořeného 
projektu nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení jeho realizace, 
nejpozději však do termínu uvedeného v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace.

K závěrečnému vyúčtování budou předloženy: 

 kopie účetních dokladů, resp. prvotních daňových dokladů nebo 
zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, smlouvy, dohody, 
paragony) a to ve výši celkových způsobilých výdajů projektu (tzn. 
hrazených ze zdrojů Libereckého kraje, zdrojů příjemce i jiných zdrojů), 
ze které plyne nárok pro výpočet dotace; přílohou faktur musí být např. 
soupis nakoupeného materiálu, občerstvení, služeb apod. z důvodu 
kontroly naplnění závazných parametrů projektu,  

 kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (např. výpis 
z bankovního účtu, příjmový a výdajový pokladní doklad pro platby 
v hotovosti), ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnutých 
finančních prostředků,

 seznam účastníků každé návštěvy kulturní instituce, který bude 
obsahovat příjmení a rok narození každého účastníka.

N. Ostatní:

Konzultace a rady, jak správně vyplnit žádost:

Doporučujeme žadatelům využít možnosti konzultace žádosti 
v dostatečném předstihu před jejím finálním podáním. Konzultací žádosti 
mohou být odstraněny chyby, které by mohly vést k vyřazení žádosti 
zejména pro administrativní nesoulad.

Konzultaci je možné provést prostřednictvím emailu na adrese

https://dotace.kraj-lbc.cz/kultura - 7.1


anna.masakova@kraj-lbc.cz, případně telefonicky na 485 226 265.

Hodnocení přijatých žádostí:

Prvotní kontrolu zaměřenou na administrativní soulad předložené žádosti 
o dotaci provádí správce programu z odboru kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu. V rámci tohoto hodnocení je kontrolováno, zda jsou 
elektronická a písemná verze žádostí totožné, zda obsahuje podaná žádost 
všechny povinné přílohy, zda se v rozpočtu projektu objevují pouze 
způsobilé výdaje dle podmínek programu apod. V rámci hodnocení může 
být žadatel vyzván k upřesnění nebo vysvětlení některých informací 
uvedených v žádosti (v souladu s body 6.7 – 6.9 Statutu Dotačního fondu 
LK).

Následně žádosti, které prošly kontrolou administrativního souladu 
s podmínkami programu, hodnotí dle nastavených hodnotících kritérií 
programu pracovní skupina složená ze zástupců Výboru cestovního ruchu, 
památkové péče a kultury Zastupitelstva LK. Poté jsou návrhy předloženy 
k projednání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury 
Zastupitelstva LK.

O poskytnutí/neposkytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo Libereckého 
kraje po předchozím odsouhlasení Radou Libereckého kraje a na základě 
doporučení Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury 
Zastupitelstva LK.

 Z programu budou podpořeni jednotliví žadatelé podle výše dosaženého 
bodového hodnocení maximálně do výše celkové alokované částky 
určené na program. Úspěšným žadatelům s dostatečným počtem bodů 
bude přiznána dotace v plné požadované výši.

 V případě rovného bodového ohodnocení a nedostatečné alokované 
částky pro poskytnutí dotace daného programu může být finanční dotace 
žadatelům snížena, v ostatních případech bude přiznaná dotace 
poskytována v plné požadované výši.

Doporučení pro žadatele:

ve formuláři žádosti o dotaci, na str. 3, uvádějte do tabulky „Výstupy 
parametrů projektu“ jako parametr počet dní trvání konkrétní akce nikoli 
počty žáků. Počty účastníků programu (žáků / studentů) uveďte v příloze 
k žádosti o dotaci – Podrobném popisu projektu.

Program 7.5 „Poznáváme kulturu“ je v souladu s platnými předpisy: „Statut 
Dotačního fondu Libereckého kraje“, a „Zásady pro poskytování finanční 
podpory z rozpočtu Libereckého kraje“.  Žadatel je povinen se s nimi 
seznámit.

Na poskytnutí dotace z programu Dotačního fondu LK není právní 
nárok a poskytnutí dotace z programu nezakládá nárok na poskytnutí dotace 
z programu v obdobích následujících.

Pozn.: 

1) nedílnou součástí vyhlášeného programu je Hodnotící formulář a vzor veřejnoprávní Smlouvy o 
poskytnutí dotace 

2) nedílnou součástí vyhlášeného programu je Katalog aktivit, ve kterém je uvedená nabídka kulturně 
vzdělávacích programů
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hodnocení provedl(a)…………………… dne…………………… podpis…………………………

Hodnotící formulář - souhrnná tabulka projektů

Číslo a název oblasti podpory / programu :     7.5 Poznáváme kulturu

Rok vyhlášení programu: 2018

část I. - informace o projektu
část II. - hodnocení správce 

oblasti podpory
část III. - hodnocení komise

Poř. 
číslo

Žadatel Název projektu Popis projektu Výstupy projektu
Celkové 
výdaje

projektu

Požadovaná výše 
dotace

Administrativní soulad 
(projekt je v souladu 

s účelem a podmínkami 
programu a je způsobilý pro 
další hodnocení) ANO/NE

Závazná 
kritéria 

hodnocení 
(body)

Specifická 
kritéria 

hodnocení 
(body)

Celkový 
počet bodů

Kč %

celkem:




