
Fond kultury a cestovního ruchu 

 

Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci 

 

Fond kultury a cestovního ruchu 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název dílčího fondu 5 Fond kultury a cestovního ruchu 

Správce programů dílčího 

fondu 
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Počet programů v rámci 

dílčího fondu 
4 

 PŘEDMĚT DÍLČÍHO FONDU 

Podpora kultury a cestovního ruchu na území statutárního města Liberec 

PROGRAMY V RÁMCI DÍLČÍHO FONDU 

Číslo a název programu Účel programu 

5.1 Živá kultura v centru 

města 

Podpora živých veřejných vystoupení, živých veřejných projektů 

a akcí v centru města, vymezeném hranicemi pěší zóny, na zajištění 

jejich realizace a na tvorbu a zajištění jejich propagace. 

5.2 Kulturní projekty na 

území města Liberec 

Podpora kulturních projektů na celém území města, jakou jsou 

například jednorázová představení, festivaly, slavnosti, koncerty, 

pohádky, tematické večery, výstavy či expozice, jednorázové výtvarné 

počiny, umělecké performance aj., na zajištění jejich realizace a na 

tvorbu a zajištění jejich propagace. 

Podpora oprav drobných objektů historického dědictví. 

5.2 Liberec jako turistická 

destinace 

Podpora rozšíření turistické nabídky v cestovním ruchu na území 

města Liberec (zavedení či realizace produktů zážitkové, incentivní, 

horské, kongresové, kulinářské turistiky, cykloturistiky, ekoturistiky, 

turistiky pro handicapované klienty aj.), na marketingovou podporu a 

propagaci destinace a značky Liberec. 

5.4 Publikace, tisky a další 

média 

Podpora tisků nekomerčních publikací neškolského typu, vztahujících 

se k městu Liberec, a na služby související s jejich realizací 

(korektury, tisk, grafika, foto aj.). 

Podpora foto, audio a video záznamů, produktů nových médií, 

vztahujících se k městu Liberec, a na služby související s jejich 

realizací (digitální záznamy, nahrávací frekvence, grafické práce, 

střih, mastering aj.). 



Program Živá kultura v centru města Liberce 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 5 Fond kultury a cestovního ruchu 

Číslo a název programu: 5.1 Živá kultura v centru města Liberce 

Účel podpory 

Podpora živých veřejných vystoupení, živých veřejných projektů 

a akcí v centru města, vymezeném hranicemi pěší zóny, na 

zajištění jejich realizace a na tvorbu a zajištění jejich propagace. 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Zatraktivnění kultury pro širokou veřejnost a podpora rozvoje 

cestovního ruchu na území města Liberce. 

Správce programů dílčího fondu Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Kontaktní osoby programu 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky 

dílčího fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený 

pro toto vyhlášení programu  
280 000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49 000 Kč  

Maximální výše dotace SML z celkových 

uznatelných výdajů projektu (v %) 
100 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
0 % 

Maximální počet žádostí, které může podat jeden 

žadatel v této výzvě do programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

kultury a cestovního ruchu 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

kultury a cestovního ruchu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzické a právnické osoby s výjimkou akciových společností s akciemi na 

doručitele 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních 

prostředků dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 

a 108 Smlouvy na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu SML 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 4. 2016 – 30. 9. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 



průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: -10, maximální počet bodů: +100 

1. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů 

projektu (15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

2. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je 

realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

3. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a 

aktivitami vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 

bodů) 

Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 bodů)  

4. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo 

chybějí. Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 

bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

5. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

do 

18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 

do 

21. 3. 2016, 

17.00 hodin 



Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor cestovního ruchu, kultury a 

sportu 
3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 

Správní rada Fondu kultury a 

cestovního ruchu 
4/2016 

Projednání návrhu Rada města Liberec 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města Liberec 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy 

a účelovost vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním 

bankovním převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 

20 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  



Program Kulturní projekty na území města Liberec 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 5 Fond kultury a cestovního ruchu 

Číslo a název programu: 5.2 Kulturní projekty na území města Liberec 

Účel podpory 

Podpora kulturních projektů na celém území města, jakou jsou 

například jednorázová představení, festivaly, slavnosti, koncerty, 

pohádky, tematické večery, výstavy či expozice, jednorázové 

výtvarné počiny, umělecké performance aj., na zajištění jejich 

realizace a na tvorbu a zajištění jejich propagace. 

Podpora oprav drobných objektů historického dědictví. 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Zatraktivnění kultury pro širokou veřejnost na území města 

Liberce a umožnění drobných oprav historických objektů. 

Správce programů dílčího fondu Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Kontaktní osoby programu 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený 

pro toto vyhlášení programu  
400 000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49 000 Kč  

Maximální výše dotace SML z celkových 

uznatelných výdajů projektu (v %) 
100 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
0 % 

Maximální počet žádostí, které může podat jeden 

žadatel v této výzvě do programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

kultury a cestovního ruchu 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

kultury a cestovního ruchu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzická či právnická osoba s výjimkou akciové společnosti s akciemi na 

doručitele. 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních 

prostředků dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 

a 108 Smlouvy na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
účelová neinvestiční dotace  

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

19. 3. 2016 – 30. 9. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 



F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: -10, maximální počet bodů: +100 

1. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů 

projektu (15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

2. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je 

realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

3. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a 

aktivitami vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 

bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů)  

4. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo 

chybějí. Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 

bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

5. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

do 

18. 3. 2016, 

14.00 hodin 



Příjem žádostí Viz bod E. 

do 

21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor cestovního ruchu, kultury 

a sportu 
3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 

Správní rada Fondu kultury 

a cestovního ruchu 
4/2016 

Projednání návrhu Rada města Liberec 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města Liberec 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy 

a účelovost vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním 

bankovním převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 

20 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  



Program Liberec jako turistická destinace 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 5 Fond kultury a cestovního ruchu 

Číslo a název programu: 5.3 Liberec jako turistická destinace 

Účel podpory 

Podpora rozšíření turistické nabídky v cestovním ruchu na 

území města Liberec (zavedení či realizace produktů 

zážitkové, incentivní, horské, kongresové, kulinářské 

turistiky, cykloturistiky, ekoturistiky, turistiky pro 

handicapované klienty aj.), na marketingovou podporu a 

propagaci destinace a značky Liberec. 

Důvody podpory stanoveného účelu Rozvoj cestovního ruchu na území města Liberce. 

Správce programů dílčího fondu Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Kontaktní osoby programu 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky dílčího 

fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený pro 

toto vyhlášení programu  
300 000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49 000 Kč  

Maximální výše dotace SML z celkových uznatelných 

výdajů projektu (v %) 
100 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
0 % 

Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel 

v této výzvě do programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací 

z Fondu kultury a cestovního ruchu 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací 

z Fondu kultury a cestovního ruchu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzická či právnická osoba s výjimkou akciové společnosti s akciemi na 

doručitele. 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních 

prostředků dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 

a 108 Smlouvy na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
účelová neinvestiční dotace  

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 2. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 



F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: -10, maximální počet bodů: +100 

1. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů 

projektu (15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

2. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je 

realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

3. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a 

aktivitami vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 

bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů)  

4. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo 

chybějí. Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 

bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

5. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 

 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

do 

18. 3. 2016, 

14.00 hodin 



Příjem žádostí Viz bod E. 

do 

21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor cestovního ruchu, kultury a 

sportu 
3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 

Správní rada Fondu kultury a 

cestovního ruchu 
4/2016 

Projednání návrhu Rada města Liberec 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města Liberec 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy 

a účelovost vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním 

bankovním převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 

20 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  



Program Publikace, tisky a další média 

 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Číslo a název dílčího fondu: 5 Fond kultury a cestovního ruchu 

Číslo a název programu: 5.4. Publikace, tisky a další média 

Účel podpory 

Podpora tisků nekomerčních publikací neškolského typu, 

vztahujících se k městu Liberec, a na služby související s jejich 

realizací (korektury, tisk, grafika, foto aj.). 

Podpora foto, audio a video záznamů, produktů nových médií, 

vztahujících se k městu Liberec, a na služby související s jejich 

realizací (digitální záznamy, nahrávací frekvence, grafické práce, 

střih, mastering aj.). 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Vznik publikací, foto, audio a video záznamů vztahujících se 

k městu Liberci. 

Správce programů dílčího fondu Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Kontaktní osoby programu 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky 

dílčího fondu / programu 
www.liberec.cz/dotace 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2016, 8.00 hodin - 21. 3. 2016, 17.00 hodin 

Celkový finanční objem určený 

pro toto vyhlášení programu  
370 000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Minimální výše dotace (v Kč) 0 Kč 

Maximální výše dotace (v Kč) 49 000 Kč  

Maximální výše dotace SML z celkových 

uznatelných výdajů projektu (v %) 
100 % 

Minimální výše spolufinancování ze strany žadatele 

(v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 
0 % 

Maximální počet žádostí, které může podat jeden 

žadatel v této výzvě do programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

kultury a cestovního ruchu 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací z Fondu 

kultury a cestovního ruchu 

 

Ostatní podmínky programu 

A. 
Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Fyzická či právnická osoba s výjimkou akciové společnosti s akciemi na 

doručitele. 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních 

prostředků dle Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 

a 108 Smlouvy na podporu de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
účelová neinvestiční dotace  

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 

E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML, které bude 

ověřeno pomocí datové schránky, elektronicky zaručeného podpisu, nebo 

doručením vytištěné a žadatelem podepsané žádosti buď poštou na adresu nám. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, nebo osobně na podatelnu MML. 



F. 
Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

K žádosti žadatel připojí elektronické kopie dokladů o zřízení bankovního účtu, 

právní subjektivitě právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) a jejím statutárním zástupci (aktuální zápis 

o jmenování, pověření, plná moc). U fyzické osoby kopie platného občanského 

průkazu nebo živnostenského listu a dokladu o zřízení bankovního účtu. 

V případě přidělení dotace bude pro účel přípravy smlouvy o poskytnutí dotace 

vyžádáno předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů, bez 

nichž nelze smlouvu uzavřít. 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová 

škála 

kritérií, 

případně 

váhy 

kritérií: 

Minimální počet bodů: -10, maximální počet bodů: +100 

1. Využití dříve poskytnutých dotací od SML a dodržení smluvních 

ujednání: 
 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil 

smluvní ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-10 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. 

opožděným dodáním vyúčtování dotace (-5 bodů) 

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, 

popř. jde o zcela nového žadatele (0 bodů) 

2. Spolufinancování projektu z vlastních, resp. jiných zdrojů, uvedené 

v žádosti: 

 žádné spolufinancování, jen zdroje SML (5 bodů) 

 spolufinancování do 20 % včetně z uznatelných výdajů projektu (10 bodů) 

 spolufinancování nad 20 % až do 50 % včetně z uznatelných výdajů 

projektu (15 bodů) 

 spolufinancování vyšší než 50 % z uznatelných výdajů projektu (20 bodů) 

3. Zkušenost žadatele s relevantními projekty a jeho kapacity je 

realizovat: 

 Žadatel a jeho projektový tým nemají zkušenosti ani dostatečné kapacity 

k realizaci projektu (0 bodů) 

 Žadatel a jeho projektový tým mají dostačující zkušenosti a kapacity 

k realizaci projektu (1 - 5 bodů) 

 Žadatel má zkušený projektový tým i kapacity pro plnou realizaci projektu 

(6 - 10 bodů) 

4. Ekonomické zhodnocení projektu: 
 Rozpočet je neúplný, není v souladu s předkládanými aktivitami a 

aktivitami vyhlášeného programu (0 bodů) 

 Rozpočet je nepřehledný, některé položky neodpovídají aktivitám, nebo jsou 

nadhodnocené (1 - 13 bodů) 

 Rozpočet je přehledný, ale některé položky jsou nadhodnocené (14 - 18 

bodů) 

 Rozpočet je přehledný, odpovídá aktivitám projektu i programu (19 - 25 

bodů) 

5. Kvalita a účelnost projektu: 
 Cíl projektu je nejasný, jednotlivé fáze jsou špatně popsány, nebo chybějí. 

Aktivity neodpovídají zvolenému záměru projektu (0 - 9 bodů) 

 Cíl projektu je relevantní, některé fáze projektu jsou ale nejasné, nebo 

chybějí. Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (10 - 14 

bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelné. 

Aktivity částečně odpovídají zvolenému záměru projektu (15 - 20 bodů) 

 Cíl projektu je dobře zvolen, všechny fáze projektu jsou srozumitelně 

popsány. Aktivity odpovídají zvolenému záměru projektu (21 - 25 bodů) 

6. Multiplikační efekty a dopady projektu: 
 Přínos projektu je sporný, má jen krátkodobý dopad a na jen velmi úzkou 

cílovou skupinu uživatelů/klientů (0 - 4 body) 



 Přínos projektu je (relativně) omezený a má dopad jen na deklarovanou, 

specifickou skupinu uživatelů/klientů (5 - 9 bodů) 

 Přínos projektu je (relativně) široký, má dopad na nezanedbatelnou skupinu 

uživatelů/klientů, a to v rámci delšího časového horizontu (10 - 15 bodů) 

 Přínos projektu je značný, má dopad na širokou skupinu uživatelů/klientů 

i významný časový přesah (16 - 20 bodů) 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Ing. Jitka Strasserová, tel.: 485 243 381, 

strasserova.jitka@magistrat.liberec.cz 

do 

18. 3. 2016, 

14.00 hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 

do 

21. 3. 2016, 

17.00 hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor cestovního ruchu, kultury a 

sportu 
3-4/2016 

Hodnocení a návrh 

na přidělení podpory 

Správní rada Fondu kultury 

a cestovního ruchu 
4/2016 

Projednání návrhu Rada města Liberec 5/2016 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města Liberec 5/2016 

I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2016) 

J. 
Právní 

forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace, ve které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy 

a účelovost vynaložených prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním 

bankovním převodem na účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 

20 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 
Dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

N. Ostatní:  

 


