
 

Strana 1 

Statutární město Chomutov 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

ID DS 497beyz 

Tel.: 474 637 111 

E-mail: podatelna@chomutov.cz 

 

Schváleno RSMCH 21.11.2022 

Datum zveřejnění na úřední desce: 28.11.2022 

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM D2023-OE01 

 

KULTURA, KREATIVITA, REGIONÁLNÍ 
HISTORIE A KOMUNITNÍ ROZVOJ 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 

 

Dotační program KULTURA, KREATIVITA, REGIONÁLNÍ HISTORIE A KOMUNITNÍ ROZVOJ podpoří aktivity, které 
rozvíjejí kreativitu zapojených osob, lokální patriotismus občanů města a rozšíří obecnou vzdělanost v oboru 
historie, přispívají k oživení veřejného prostoru a vedou ke zkvalitnění sousedských vztahů a rozšíření 
možností trávení volného času ve městě.  

Cíli subvence jsou podpora talentovaných osob se vztahem k městu (autorská a interpretační sféra všech 
oblastí umění, kultury a kreativity), podpora sounáležitosti obyvatel k městu, podpora aktivních občanů 
usilujících o rozvoj města, rozvoj dobrovolnictví jako způsob budování komunity a tvorba přívětivějšího 
prostředí pro život ve městě. 

Mezi posuzovanými aspekty přijatých žádostí o poskytnutí dotace bude míra zapojení dětí a mládeže, seniorů, 
rodin s dětmi a hendikepovaných občanů do plánovaných aktivit a jejich dopad na propagaci města, podpora 
rozvoje cestovního ruchu, zlepšení kvality života ve městě, zejména v oblastech panelových sídlišť.  

Příklady podporovaných činností a projektů: prezentace tvorby místních umělců – výstavy, přehlídky, 
festivaly; pořádání workshopů, seminářů, kurzů, sympozií apod.; projekty podporující profesní rozvoj 
místních umělců, aktivity zvyšující uplatnění místních umělců na trhu s uměním; projekty zapojující žáky, 
studenty a širokou veřejnost do historického výzkumu, přednášky a semináře; pořádání akcí vztahujících se k 
historickým událostem v Chomutově a okolí; publikační činnost; pouliční slavnosti, akce pro děti, sousedské 
slavnosti, společný úklid lokality, pouliční divadla, koncerty; umění na ulici; aktivity typu „komunitní zahrada“, 
„zažít město jinak“ apod. 
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Důvody podpory stanoveného účelu 

 

Chomutov patří mezi města, která zápasí s ekonomickými a sociálními obtížemi. Již dávno však není špinavým 
městem se špatnou pověstí a jako takové hledá svoji novou tvář. Právě u vytváření nové identity města nesmí 
chybět umělci, kreativci ani nadaní interpreti. 

V souvislosti s regionem severozápadních Čech a tedy i Chomutovem je často zmiňován termín 
„vykořeněnost“. Chomutov potřebuje lokální patrioty, kterým není rozvoj města lhostejný a kteří se k němu 
hrdě hlásí. Poznávání místní historie je jedním z předpokladů posilování sounáležitosti s městem.  

Aktivní obyvatelé se vztahem k městu a ke svému okolí jsou pro rozvoj Chomutova velmi významní. 
Považujeme za důležité podpořit ty Chomutovany, kteří věnují svůj volný čas zlepšování veřejných 
prostranství či budování dobrých sousedských vztahů. Právě takové aktivity dělají město dobrým místem pro 
život.  

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu  
na podporu stanoveného účelu 

 

2 850 000,- Kč (slovy: dva miliony osm set padesát tisíc Korun českých) 

 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace 

 

Maximální částka     90 000,- Kč 
Maximálně                80%  uznatelných nákladů 

Ž adatel je v programu opra vne n podat maximálně 3 žádosti. 

 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

 

KKKKR posoudí jednotlivé žádosti ve vztahu k popsanému účelu podpory. 

Bodové hodnocení 0 - 5 v oblastech: 

- Přínos aktivity vzhledem k obecnému požadavku rozvoje kreativity a podpory talentů v Chomutově 

a (nebo) popularizace místní historie s cílem podpory lokálního patriotismu a (nebo) oživení 

veřejného prostoru, zkvalitnění sousedských vztahů a rozšíření možností trávení volného času ve 

městě 

- Propagace města a podpora rozvoje cestovního ruchu a (nebo) zlepšení života na sídlištích 

- Zapojení dětí a mládeže, seniorů, rodin s dětmi a hendikepovaných občanů 

- Inovativnost / tradice / nadnárodní rozměr 

- Efektivnost a smysluplnost vynaložených prostředků  
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Podmínky pro poskytnutí dotace a způsob rozdělení prostředků 

 

Na základě hodnocení kritérií se prostředky dotačního programu mezi žadatele rozdělí takto: 

Počtem bodů každého projektu se násobí požadavek žadatele (ten nesmí překročit stanovené procento 
uznatelných nákladů) a výsledné částky za všechny projekty se sečtou. Tímto součtem se dělí částka 
vyčleněná na program. Takto získaným koeficientem se násobí jednotlivé součiny (to jsou body krát 
požadavek) u projektů. Výsledkem je dotace pro jednotlivé projekty (se zaokrouhlením na celé tisíce). Nelze 
přidělit více, než je požadováno. Případný převis volných prostředků rozdělí KKKKR mezi žadatele 
s přihlédnutím k hodnocení jednotlivých kritérií. 

 

Okruh způsobilých žadatelů 

 

 Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání, s výjimkou organizací 

zřizovaných statutárním městem Chomutovem a organizací zřizovaných Ústeckým krajem. 

 Fyzické osoby 

 

Lhůta pro podávání žádostí 

 

Od 01.01.2023, 0:00 hod., do 31.01.2023, 23:59:59 hod. 

 

 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

 

30.04.2023  

 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

 

Dle ustanovení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova. 

Žadatel musí pro přiznání dotace splnit v hodnocených kritériích minimální hranici 40 % dosažených bodů z 

maximálního počtu bodů (25 bodů). 

 

Povinnosti žadatele v případě poskytnutí dotace 

 

Uveřejnění informace o pořádání akce v kalendáři kulturních akcí města - zaslat informaci p. Silvii Škubové 
na s.skubova@chomutov.cz a p. Radce Fichtnerové na komise-kultura@chomutov.cz  nejpozději do 15. dne 
předcházejícího měsíce před pořádáním akce. 
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Zaslat shrnutí výstupu z akce a fotodokumentaci z akce na e-mail Komise pro kulturu, kreativní a komunitní 
rozvoj (komise-kultura@chomutov.cz) nejpozději do 3 měsíců od pořádání akce. 

 

Doporučení komise 

 

Komise doporučuje žadatelům doplnit žádost o portfolio, které by mohlo pomoci při hodnocení žádostí (jako 
přílohu žádosti nebo zaslat emailem na adresu komise: komise-kultura@chomutov.cz). 

 

Podmínky publicity 

 

Příjemce dotace je povinen, prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat město, bližší podrobnosti 
publicity stanovuje smlouva o poskytnutí dotace a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Chomutova. 

 

Vzor žádosti plus přílohy 

 

Samostatný materiál (dostupný na https://granty.chomutov.cz). 

 

Schvalovací doložka 

 

Program byl schválen usnesením RSMCH č. 853/22 ze dne 21.11.2022 

 
 

  

Kontakty 

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku 

Šárka Švehlová, 474 637 150, s.svehlova@chomutov.cz 

Kontakt komisi pro sportovní a volnočasové aktivity 

komise-sport@chomutov.cz 

 

https://granty.chomutov.cz/
mailto:s.svehlova@chomutov.cz
mailto:komise-sport@chomutov.cz

