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Vyhlášení dotačního programu č. 7.1 - Kulturní aktivity v Libereckém 
kraji pro 2. pololetí roku 2021 

 

Název oblasti podpory:  Kultura, památková péče a cestovní ruch 

Číslo a název programu:  7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji 

Účel podpory 

Spolufinancování kulturních akcí a aktivit regionálního a 
nadregionálního významu se zaměřením na tradiční českou hudebnost, 
divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu. Podpora je 
určena především na akce s širším společenským přínosem v regionu a 
dopadem na rozvoj regionální kultury a zachování tradic. 

Důvody podpory stanoveného 
účelu 

Rozvoj regionální kultury a zachování kulturních tradic 

Správce programu Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Kontaktní osoba programu 
Anna Masáková  
tel.: 485 226 265,  email: anna.masakova@kraj-lbc.cz  

Odkaz na webové stránky 
programu 

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

Datum vyhlášení programu 1. 3. 2021 

Lhůta pro podávání žádostí 1. 4. – 30. 4. 2021 

Datum ukončení příjmu 
žádostí 

30. 4. 2021      

Celkový finanční objem 
určený pro toto vyhlášení 
programu  

600.000 Kč 

 

Výše dotace a způsobilost výdajů programu 

Minimální výše dotace   10.000 Kč 

Maximální výše dotace   50.000 Kč 

Maximální výše dotace kraje  70 % z celkových způsobilých výdajů projektu 

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

1 

Způsobilé výdaje 

Výdaje bezprostředně související s uspořádáním kulturní akce, 
aktivity:  

 nákup spotřebního materiálu – z dotace bude proplaceno max. 
10.000 Kč  

 nákup služeb (např. propagace, grafické práce, jazykové korektury, 
tisk, výlep plakátů, kulturní vystoupení, technické zajištění akce - 
ozvučení, osvětlení, instalace výstav, doprava apod., moderování, 
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výroba kulis, ladění hudebních nástrojů, hudební produkce, 
fotodokumentace) 

 pronájem prostor, techniky, mobiliáře, mobilních WC apod.  

 pojištění akce, licence, poplatky OSA, DILIA apod. 

 požární nebo zdravotnický dozor akce 

 osobní náklady (dohody o provedení práce, autorské honoráře, 
příkazní smlouvy, smlouvy s umělci, odměny lektorům apod.) – 
z dotace bude proplaceno max. 25.000 Kč  

 občerstvení (kromě alkoholických nápojů) – může činit max. 5.000 
Kč z celkových způsobilých výdajů projektu 

 ubytování - z dotace bude proplaceno max. 10.000 Kč  

 cestovné a doprava - z dotace bude proplaceno max. 10.000 Kč  

 v případě pořádání jarmarků, trhů, slavností apod. jsou 
způsobilými výdaji pouze výdaje související se zajištěním 
kulturního programu 

 výdaje spojené s pořádáním kulturní akce i v online formě 
(streaming, webcasting) z důvodu vládních omezení v souvislosti 
s pandemií COVID-19 

Nezpůsobilé výdaje 

 osobní náklady žadatele a jeho zaměstnanců a dodávky a služby 
uskutečněné žadatelem, jeho zaměstnanci nebo členy (v případě 
spolků)  

 výdaje na vydávání knižních publikací 

Všechny ostatní výdaje jsou nezpůsobilé. 

 

Ostatní podmínky programu 

Okruh způsobilých žadatelů 

 Právnické a fyzické osoby realizující kulturní aktivity na území 
Libereckého kraje. 

 Nezpůsobilí žadatelé: příspěvkové organizace zřizované 
Libereckým krajem. 

Termín realizace aktivit 1. 7. 2021 - 31. 12. 2021 

Omezení podpory 

 Na jeden projekt (kulturní akci nebo aktivitu) nelze využít více 
dotačních zdrojů Libereckého kraje. 

 Projekt (kulturní akce nebo aktivita) musí být realizován na území 
Libereckého kraje. 

 Finanční podporu mohou získat pouze projekty, které při 
hodnocení dosáhnou minimálně polovičního počtu bodů 
z maximálně dosažitelných. 

 Finanční podpora musí být v souladu s podmínkami pro 
poskytování veřejné podpory a podpory de minimis stanovenými 
obecně závaznými právními, příp. zvláštními předpisy. 

Forma podpory Neinvestiční účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje  

Způsob, termín a místo 
podání žádosti 

Žádost o poskytnutí dotace se podává prostřednictvím 
standardizovaného formuláře „Žádost o poskytnutí dotace z 
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Dotačního fondu Libereckého kraje“ platným pro daný rok. 
Formulář naleznete na webových stránkách Libereckého kraje 
https://dotace.kraj-lbc.cz/kultura. 

Žádost musí být podána elektronicky i písemně: 

 Elektronicky – prostřednictvím webových stránek Libereckého 
kraje. Odkaz pro odeslání je na str. 5 elektronického formuláře 
žádosti o dotaci (je potřeba mít nainstalovanou aktuální verzi 
aplikace Form Filler – návod ke stažení aplikace naleznete na 
https://dotace.kraj-lbc.cz/kultura, krok č. 2).  

Elektronicky se podává pouze formulář žádosti o dotaci, bez 
povinných 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 se podává podepsaný, orazítkovaný formulář žádosti           
       o dotaci včetně povinných příloh. 

 
Písemná a elektronická verze žádosti musí být totožné! 
 

Nejpozdější datum pro přijetí elektronických i písemných žádostí 
o dotaci je 30. 4. 2021. Rozhodující pro určení podání žádosti je datum 
a  čas přijetí Krajským úřadem Libereckého kraje. 

Povinné přílohy k žádosti 

 Podrobný popis projektu (příloha č. 1 žádosti) 

 Podrobný rozpočet projektu (příloha č. 2 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. 

 Prohlášení o spolupráci – v případě, že žadatel spolupracuje na 
projektu s  nekomerčními subjekty, doloží k žádosti prohlášení o 
spolupráci potvrzené spolupracujícími partnery (podpisem 
statutárních zástupců). 

Formuláře povinných příloh naleznete na https://dotace.kraj-
lbc.cz/kultura - krok č. 3. 

Kritéria pro hodnocení, 
bodová škála kritérií, 
případně váhy kritérií 

Finanční podporu mohou získat pouze projekty, které při 
hodnocení dosáhnou minimálně polovičního počtu bodů 
z maximálně dosažitelných. 

Závazná kritéria: 

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

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

10 bodů 

b) projekt přímo nenavazuje na žádný právě 
realizovaný či v posledních dvou letech 
zrealizovaný projekt/aktivitu, ale žadatel 
plánuje další aktivity v území 

5 bodů 
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c) jedná se o samostatný projekt bez 
dalších vazeb 

0 bodů 

2. Výše spolufinancování projektu ze strany 
Libereckého kraje             

váha 20 % 

a) do 30 % včetně z celkových způsobilých 
výdajů projektu 

15 bodů 

b) více než 30 % až do 50 % včetně 
z celkových způsobilých výdajů projektu 

7 bodů 

c) více než 50 % z celkových způsobilých 
výdajů projektu 

0 bodů 

Specifická kritéria: 

1. Charakter projektu / akce váha 10 % 

a) akce pořádaná s širším zapojením 
nekomerčních skupin a spolků z regionu, 
zaměřená na obecně prospěšné účely 

15 bodů 

b) akce pořádaná pouze žadatelem, zaměřená 
na obecně prospěšné účely 

10 bodů 

c) -   akce pořádaná komerčním subjektem 

- žadatel má příjem z výběru vstupného, 
kurzovného nebo příjem z prodeje či 
pronájmu v rámci projektu 

5 bodů 

d) ostatní aktivity, akce 0 bodů 

2. Podpora regionální neprofesionální kulturní 
tvorby 

váha 10 % 

a) v rozpočtu projektu jsou zahrnuty výdaje 
pouze na neprofesionální umělce a 
účinkující 

10 bodů 

b) v rozpočtu projektu jsou zahrnuty výdaje 
jak na neprofesionální, tak i na 
profesionální umělce a účinkující 

5 bodů 

c) v rozpočtu projektu jsou zahrnuty výdaje 
pouze na profesionální umělce a účinkující 

0 bodů 

3. Podíl regionální kulturní tvorby v projektu váha 10 % 

a) projekt samostatně rozvíjí regionální 
kulturní tvorbu Libereckého kraje (kulturní 
složka není jen dílčí částí projektu) 

15 bodů 

b) kulturní akce / aktivita konaná 
v Libereckém kraji je součástí většího 
nadregionálního / celostátního projektu 

10 bodů 

c) kulturní složka je jen dílčí částí projektu 5 bodů 

4. Doba trvání samotné akce / aktivity váha 10 % 

a) samotná kulturní akce / aktivita bude trvat 
více než 24 hodin 

15 bodů 
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b) samotná kulturní akce / aktivita bude trvat  
5 - 24 hodin 

10 bodů 

c) samotná kulturní akce / aktivita bude trvat 
méně než 5 hodin 

5 bodů 

d) blíže nespecifikované 0 bodů 

5. Předpokládaný počet návštěvníků akce / 
velikost zasažené cílové skupiny 
(na území Libereckého kraje) 

váha 10 % 

a) více než 300 10 bodů 

b) 150 - 300 5 bodů 

c) méně než 150 0 bodů 

6. Kvalita zpracovaného projektu (významnost 
akce a její dopad, přínos k rozvoji regionální 
kultury, přiměřenost rozpočtu, nezbytnost 
požadovaných nákladů) 

váha 10 % 

a) kvalitní a přiměřený 15 bodů 

b) průměrně kvalitní či průměrně přiměřený 10 bodů 

c) nekvalitní či nepřiměřený 0 bodů 

Harmonogram administrace 
žádostí 

 

Konzultace 
žádostí  

Anna Masáková,  

tel. 485 226 265,  
anna.masakova@kraj-lbc.cz 

do 29. 4. 2021 

Příjem žádostí 

 V elektronické podobě přes 
webové stránky 
Libereckého kraje. 

 Podepsaný originál spolu 
s povinnými přílohami 
žádosti doručit v tištěné 
podobě nebo přes datovou 
schránku odboru Kultury, 
památkové péče a 
cestovního ruchu nebo na 
podatelnu Krajského úřadu 
Libereckého kraje. 

od 1. 4. do 30. 4. 
2021  

Kontrola 
administrativního 
souladu žádostí 

Určení zaměstnanci odboru 
kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu 

květen 2021 

Lhůta pro rozhodnutí o 
žádosti 

Hodnocení a 
návrh na 
přidělení 
podpory 

Výbor cestovního ruchu, 
památkové péče a kultury 
Zastupitelstva Libereckého 
kraje 

květen 2021  

Projednání 
návrhu na 
poskytnutí dotací 

Rada Libereckého kraje 1. června 2021  
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Rozhodnutí o 
poskytnutí dotací 

Zastupitelstvo Libereckého 
kraje 

22. června 2021  

Oznámení o schválení 
/neschválení podpory 

Po rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací vyrozumí o 
výsledku správce oblasti podpory písemně všechny žadatele (do 15 dnů 
od ověření usnesení). Žadatelům, jejichž žádosti nebylo vyhověno, 
sdělí správce programu také důvod nevyhovění žádosti. Přehled 
poskytnutých dotací bude zveřejněn na webových stránkách kraje 
http://dotace.kraj-lbc.cz.  

Úspěšní žadatelé budou společně s vyrozuměním vyzváni k doplnění 
nezbytných příloh k uzavření smlouvy o dotaci. 

Právní forma Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace  

Doklady požadované 
k uzavření smlouvy 

 Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu příjemce dotace (u 
příspěvkových organizací i dokladu o zřízení bankovního účtu 
zřizovatele) u některého z peněžních ústavů. Na tento účet bude po 
předložení závěrečného vyúčtování poukázána dotace či převedena 
případná záloha.  

 Čestné prohlášení žadatele ve smyslu čl. 1, bodu 6, písm. a - f 
Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého 
kraje. 
Formulář naleznete na https://dotace.kraj-lbc.cz/kultura - 7.1 
Kulturní aktivity v Libereckém kraji pro 2. pololetí roku 2021, krok 
č. 5. 

 

Způsob financování 

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

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

 

Podmínky vyúčtování 

Příjemce dotace je povinen předložit závěrečné vyúčtování projektu 
nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení jeho realizace, 
nejpozději však do termínu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace. 

Závěrečné vyúčtování projektu je příjemce dotace povinen předložit 
na předepsaném formuláři, který je dostupný na 
https://dotace.kraj-lbc.cz/kultura - 7.1 Kulturní aktivity 
v Libereckém kraji pro 2. pololetí roku 2021, krok č. 6. 
 

K závěrečnému vyúčtování je požadováno:  

 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. výdajů hrazených z dotace Libereckého kraje i ze 
zdrojů příjemce, případně jiných zdrojů), ze které plyne nárok pro 
výpočet dotace,  

z účetních dokladů musí být zřejmý soupis nakoupeného zboží 
nebo služeb z důvodu kontroly naplnění závazných parametrů 
projektu,   

 kopie dokladů prokazujících úhradu nákladů projektu (tj. 
výpisy z účtu v případě bezhotovostní platby nebo výdajové 
pokladní doklady v případě platby v hotovosti), ze kterých bude 
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zřejmý účel a způsob využití poskytnutých finančních prostředků, 

 prokázání splnění závazných parametrů projektu, 

 fotodokumentace - min. 2 fotografie z akce, která byla v rámci 
projektu realizována, a fotografie znázorňující místo, kde byl 
projekt realizován, 

 propagace -1 výtisk od každé tiskoviny, která byla realizována 
v rámci projektu (plakáty, letáky apod.), příp. doložení on-line 
reklamy (printscreen webových stránek), 

 publicita - příjemce dotace je povinen informovat veřejnost o 
skutečnosti, že jím realizovaný projekt byl podpořen Libereckým 
krajem – doložit např. printscreen webových stránek, tiskovou 
zprávu apod. Použití loga Libereckého kraje v rámci plnění 
povinné publicity podléhá předchozímu odsouhlasení 
oddělením tiskovým a vnějších vztahů Krajského úřadu 
Libereckého kraje - kontaktní osoba: Eva Říhová, 
eva.rihova@kraj-lbc.cz. 

Ostatní 

Konzultace žádosti: 

Doporučujeme žadatelům využít možnosti konzultace žádosti 
v dostatečném předstihu před jejím finálním podáním. Jedná se o 
konzultaci žádosti, ne o kontrolu správnosti žádosti a povinných 
příloh. 

Upozorňujeme, že nevyplnění všech příslušných položek ve 
formuláři žádosti vede k vyřazení žadatele. Žadatel si může 
zkontrolovat úplnost vyplnění formuláře pomocí políčka 
„Zkontrolovat formulář“, které je umístěno na konci formuláře 
žádosti. 

Konzultaci je možné provést prostřednictvím emailu na adrese 
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. 

Žádosti, které prošly kontrolou administrativního souladu 
s podmínkami programu, hodnotí podle hodnotících kritérií 
programu hodnotící komise 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 projednání 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 
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dostatečným počtem bodů bude přiznána dotace v plné požadované 
výši. 

V případě nedostatečné výše alokované částky a rovného bodového 
ohodnocení více projektů může být požadovaná výše dotace 
žadatelům snížena. 

Program 7.1 „Kulturní aktivity v Libereckém kraji“ 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. 

 


