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Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z tematického okruhu č. 5 – Západočeské 

baroko 

Cílem je podpora projektů naplňujících udržitelnost regionální programové linie projektu 

Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 (dále jen „EHMK“) „Západočeské baroko“. 

Důraz bude kladen na soulad předkládaného projektu s hlavními prioritami a cíli 

programové linie Západočeské baroko, přičemž za stěžejní akci byl stanoven projekt „Letní 

barokní festival“. Spolupráce se zahraničním partnerem či účast zahraničního 

umělce/umělců  je výhodou. 

Plzeňský kraj jako organizátor projektu „Letní barokní festival“ zaštítí stěžejní aktivity 

po dohodě s pořadateli přímo ze svého rozpočtu (vybrané barokní slavnosti).  

Poskytovatel je oprávněn z pohledu dramaturgie přeřadit žádost do jiného tematického 

okruhu. V případě pochybností ohledně zařazení projektu do tematického okruhu 

Západočeské baroko rozhoduje o oprávněnosti zařazení výhradně Poskytovatel. 

 

Základní podmínky  

1. Žadatel podpořený v tomto tematickém okruhu je povinen použít pro propagaci 

akce jednotný Manuál pro publicitu Západočeského baroka. Manuál je 

k dispozici na stránkách Plzeňského kraje a dohled nad správným užíváním 

Manuálu vykonává KÚPK  prostřednictvím Odboru kultury, památkové péče 

a cestovního ruchu. 

 Propagační materiály akce (elektronické a tištěné plakáty, letáky) budou 

využívat stanovený grafický podklad (květinová tapeta, hlavička s názvem 

festivalu - písmo Louvre a logo Západočeské baroko, v dolní části závazná 

loga). 

 Žadatel je povinen předat na vyžádání informace o akci v následujícím 

časovém harmonogramu:  

 do konce dubna 2019 – název akce, datum, místo konání a účinkující 

(v případě akce typu komponovaný pořad není nutné) – bude využito do 

tištěného letáku 

 do konce května 2019 – informace o akci k uveřejnění na 

www.zapadoceskebaroko.cz - název akce, datum a přesný čas (hodinu), 

místo konání, program akce včetně účinkujících, název pořadatele, 

webové stránky (pokud je na nich akce rovněž propagována) a 2 

doprovodné fotografie (formát na výšku a formát na šířku). 

 Příjemce dotace je povinen kontrolovat průběžně aktuálnost údajů o své akci 

na www.zapadoceskebaroko.cz a chybné údaje bez odkladu oznámit a 

opravu zaslat na e-mail baroko@plzensky-kraj.cz (případně konzultovat 

s administrátorem programu Mgr. Pavlínou Steidlovou). 

 

http://www.zapadoceskebaroko.cz/
http://www.zapadoceskebaroko.cz/
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2. V daném časovém termínu se nesmí konat podobná akce většího významu v místě 

realizace projektu (z hlediska konkurence). 

3. Národní památkový ústav (jako správce památkových objektů) může v tomto 

tematickém okruhu podat více žádostí s tím, že na každý památkový objekt smí být 

podána pouze jedna žádost. 

4. Na akcích bude zajištěna infrastruktura (zázemí pro umělce a návštěvníky) 

odpovídající předpokládané návštěvnosti akce. 

5. Letní barokní festival je považován za stěžejní část projektu. Podpořeny budou 

projekty, které proběhnou v letních měsících na území Plzeňského kraje.  Cílem je 

především podpořit akce realizované v barokním prostoru (interiér i exteriér) 

s barokní tematikou, okrajově mohou být podpořeny i akce s jinou tematikou. 

V případě, že se akce nebude konat v barokním prostoru (např. ve volné krajině), 

pak musí mít náplň související přímo s barokem. V rámci nákladů lze uplatnit 

i náklady na barokní ohňostroje, nebo smluvní přepravu návštěvníků na akci.  

6. V rámci tematického okruhu budou podporovány rovněž doprovodné celoroční 

akce na téma Západočeské baroko (např. konference, workshopy, apod.) 

Tato Pravidla jsou doplňkem Pravidel pro žadatele a příjemce dotace z dotačního 

programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019“, která zůstávají pro žadatele 

v tematickém okruhu č. 5 Západočeské baroko nadále závazná. 


