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Dotační programy MO Plzeň 7 - Radčice na rok 2020 
 
 

     Městský obvod Plzeň 7 - Radčice vyhlašuje pro rok 2020 na základě usnesení 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň  7 - Radčice č. 20/003 ze dne 18. 05. 2020 
následující dotační programy: 
 
     Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu městského obvodu 
Plzeň 7 – Radčice pro rok 2020 na podporu výše uvedených programů je 110 000,- Kč. 
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí tuto skutečnost 
žadateli písemně. 
 
 

Program č. 1 

Podpora kultury a kulturních aktivit  
 

     Maximální výše dotace v jednotlivém případě se stanovuje na 20 000,- Kč, maximálně však do výše 
75% celkových nákladů.  
 
Cíl programu: 

     Podpořit pravidelnou i jednorázovou společenskou kulturní činnost vyplňující volný čas a podílející se 

na zlepšení kulturního života občanů městského obvodu Plzeň 7 – Radčice, ať již: 

- pořádáním kulturních akcí 

- provozováním umělecké činnosti v různých oblastech kultury (divadlo, hudba, tanec, přehlídky, 

výtvarné umění, umělecká řemesla, festivaly, výstavy, apod.) 

 

Kdo může žádat o dotaci:  
     Subjekty působící v oblasti kultury se sídlem nebo bydlištěm na území MO Plzeň 7 - Radčice, nebo na 
území ČR, jejichž projekt je cílen na obyvatele z MO Plzeň 7 – Radčice jako např.: 

- nestátní neziskové organizace: spolky (dříve občanská sdružení), obecně prospěšné společnosti  
a další formy nestátních neziskových organizací působících na území MO Plzeň 7 – Radčice 

- podnikající fyzické či právnické osoby 
- fyzické osoby  

 

Na co je dotační program určen: 

- na úhradu přímých nákladů spojených s organizací a pořádáním kulturních akcí: například 

ozvučení, moderování, terénní úpravy, úklidové služby, bezpečnostní a zdravotní zajištění, nákup 

materiálu vztahujícího se k uspořádání dané akce, krátkodobé pronájmy zařízení a prostor 

(zejména za účelem organizace a samotného konání kulturní akce), pronájem tribuny, podia, 

toalet a časomíry včetně dopravy a instalace, nákup věcných cen, organizační a technické 

zajištění akce, reklama a propagace dotované akce a další náklady bezprostředně související s 

organizací a přípravou kulturní akce. 
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Program č. 2 
Podpora sportovních činností, tělovýchovy a volnočasových aktivit  

 
     Maximální výše dotace v jednotlivém případě se stanovuje na 20 000,- Kč, maximálně však do výše 
75% celkových nákladů.  

 
Cíl programu: 

     Podpořit činnost organizací zajišťujících pravidelné či jednorázové sportovní akce a přispívajících ke 

zlepšení sportovních podmínek a sportovního vyžití nejen dětí a mládeže ale i dospělých obyvatel MO 

Plzeň 7 – Radčice. 

 

Kdo může žádat o dotaci: 
     Subjekty či organizace působící buď v oblasti sportu a tělovýchovy se sídlem na území MO Plzeň 7 –       
Radčice, nebo zaměřující svou činnost na obyvatele z MO Plzeň 7 - Radčice jako např.: 

- nestátní neziskové organizace: spolky (dříve občanská sdružení), tělovýchovné jednoty, obecně         
prospěšné společnosti a další formy nestátních neziskových organizací působících na území          
MO Plzeň 7 – Radčice 

- podnikající fyzické či právnické osoby 
- fyzické osoby  

 

Na co je dotační program určen: 

- na úhradu přímých nákladů spojených s organizací a pořádáním sportovních akcí: například 

cestovné, startovné, doprava, ubytování, nákup materiálu vztahujícího se k uspořádání dané akce, 

pronájem tribuny, podia, sportovního povrchu a mantinelů, toalet a časomíry včetně dopravy a 

instalace, nákup věcných cen, organizační a technické zajištění akce, úhrada rozhodčích, reklama a 

propagace dotované akce, kancelářské potřeby nutné k organizaci akce, platba za služby (telefon, 

poštovné apod. – pouze v rámci akce) a další náklady bezprostředně související s organizací a 

přípravou sportovní akce 

 

 

Společná ustanovení 
 

A) Závazná kritéria a podmínky pro poskytnutí dotace: 
 
     Zastupitelstvo MO Plzeň 7 – Radčice si stanovuje následující kritéria pro hodnocení žádostí o 
poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 7 – Radčice:   

- soulad účelu žádosti se zaměřením dotačních programů (grantů), 

- působnost žadatele v rámci MO Plzeň 7 - Radčice – počet členů (klientů) z MO Plzeň 7 -      

Radčice, 

- způsob financování služby (projektu, akce, činnosti žadatele) - vícezdrojový způsob financování, 

členské příspěvky apod., 

- přínos a efektivita služby (projektu, akce, činnosti žadatele) pro obyvatele MO Plzeň 7 - Radčice, 

- přednostní poskytnutí žadatelům, kteří mají své sídlo/bydliště/místo podnikání na území MO 

Plzeň 7 - Radčice nebo na jeho území uskutečňují převážnou část aktivit. 
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     Propagace městského obvodu - příjemce je povinen v rámci realizace projektu informovat 
veřejnost o podpoře projektu ze strany MO Plzeň 7 - Radčice a na všech propagačních a informačních 
materiálech k projektu, na který mu byla přidělena dotace, uvést jako přispěvatele Městský obvod 
Plzeň 7 - Radčice. 
 
     Poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 7 – Radčice se řídí platnými Zásadami pro poskytování 
dotací z rozpočtu MO Plzeň 7 – Radčice, schválenými usnesením ZMO č. 15/010  ze dne 13. 4. 2015, 
které jsou dostupné na webových stránkách MO Plzeň 7 – Radčice http://umo7.plzen.eu nebo přímo 
na ÚMO Plzeň 7 – Radčice.  
 
     Účel žádosti musí být prokazatelně přínosný pro obyvatele městského obvodu Plzeň 7 – Radčice 
a v souladu se zaměřením dotačního programu. Pokud je pro daný účel vypsán dotační program, 
nelze podat individuální žádost. 
 
     Dotace je poskytována účelově a lze ji použít na úhradu nákladů bezprostředně souvisejících 
s realizovaným projektem na účely uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace – tzv. účelové určení, a 
to v souladu s vyhlášenými podmínkami dotačního programu a Zásadami pro poskytování dotací 
z rozpočtu MO Plzeň 7 – Radčice. 
 
     Dotace nesmí být použita na úhradu nákladů podrobněji specifikovaných v Zásadách poskytování 
dotací z rozpočtu MO Plzeň 7 – Radčice. 
 
     Žadatelé (příjemci) dotace (grantu) mohou při vyúčtování předložit i doklady, kterými mu vznikly 
výdaje ještě před schválením dotace v ZMO Plzeň 7 - Radčice, s tím, že splňují účel poskytnuté 
dotace a vztahují se účelově, věcně a časově k příslušnému kalendářnímu roku a schválenému 
projektu. 

 
 

B) Žádost o dotaci 
 

1) Žadatel musí podat žádost na předepsaném formuláři, včetně všech povinných příloh: 
- právnická osoba - kopie dokladu o právní subjektivitě (výpis z obchodního, nadačního      

       spolkového rejstříku) ne starší 90 dnů; případně stanovy, zřizovací listinu či doklady o   

       rozhodovacích pravomocech organizace, 

- identifikaci osob zastupujících právnickou osobu s uvedením důvodu právního zastoupení 

- podnikající fyzická osoba – kopie oprávnění k podnikání,  

- doklad o tom, kdo je oprávněn jednat jménem žadatele, pokud tento údaj již neobsahuje    

       doklad o právní subjektivitě,  

- kopii dokladu o zřízení bankovního účtu (kopii smlouvy nebo aktuální potvrzení o zřízení    

       účtu), 

- rozpočet projektu (v případě, že není již součástí formuláře žádosti), 

V případě, že žadatel předkládá více žádostí v rámci jednoho dotačního programu, stačí doložit 
povinné přílohy pouze 1 x pro všechny dotace.  

 
2) V případě vedení zájmových kroužků, klubů, oddílů apod., musí žadatel o dotaci doložit písemné 

prohlášení o tom, že má většina členské základny z daného zájmového zařízení trvalý pobyt na 
území MO Plzeň 7 - Radčice – pokud to není uvedeno v popisu projektu. 
 

http://umo7.plzen.eu/
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3) Plná moc a jednání jménem žadatele: dokladem o oprávnění osoby jednat za žadatele je 
v případě statutárního orgánu (popřípadě dalších osob oprávněných jednat za žadatele ze 
zákona) doklad o volbě či jmenování. V případě, že za žadatele nejedná statutární orgán, musí 
tato osoba doložit plnou moc udělenou statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou –  
a to v originále nebo úředně ověřené kopii. 
V případě, že žadatel předkládá více žádostí v rámci jednoho dotačního programu, stačí doložit 
povinné přílohy pouze 1 x pro všechny dotace.  

 
Upozornění na čerpání veřejné podpory  
     Veřejná podpora ve smyslu článku čl. 107 Smlouvy o fungování EU je definována těmito čtyřmi 
základními znaky:  

1) je poskytována z veřejných prostředků  
2) narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže  
3) zvýhodňuje určité podnikání či odvětví výroby  
4) ovlivňuje obchod mezi členskými státy  

     Dojde-li poskytnutím, resp. použitím dotace k naplnění znaků veřejné podpory, je příjemce veřejné 
podpory povinen dodržet povinnosti z toho plynoucí. Příjemce je povinen jednat tak, aby nedošlo  
k přenosu účinků podpory na 3. osoby, pokud jsou tyto osoby příjemci veřejné podpory. 

 
Termíny uzávěrek přijímání žádostí a termíny předložení vyúčtování dotací finančních 
prostředků poskytnutých v rámci vyhlášených programů pro rok 2020:  
 
     Pro všechny vyhlášené programy platí jednotný termín uzávěrky přijímání žádostí a jednotný termín 
předložení vyúčtování dotace čerpání dotací v rámci příslušného dotačního kola:  
 

Termín vyhlášení dotačních programů na úřední desku: 19. května 2020 
 
Termín přijímání žádostí:             22. 6. – 10. 7.2020 
 
Termín pro rozhodnutí o žádosti:  9. 9. 2020 na jednání ZMO Plzeň 7 - Radčice  
 
Termín předložení vyúčtování dotací: do 2 měsíců po ukončení akce, nejpozději však do  
                                                                    30. listopadu 2020 
 
Každý žadatel do své žádosti uvede, pro jaký dotační program podává svoji žádost! 
 
 
 
Způsob podávání žádostí: 
Žádosti se podávají na zveřejněném formuláři https://umo7.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-
urad/dotace-obvodu/: 

- prostřednictvím podatelny Úřadu MO Plzeň 7 na adrese V Radčicích 9/19, 322 00 Plzeň osobně 
či poštou, přičemž datum rozhodující pro podání je datum doručení 

- elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny či datové schránky, přičemž datum 
rozhodující pro podání je datum doručení 

Podrobnější informace k podávání žádostí: 
Úřad městského obvodu Plzeň 7 – Radčice – Anna Jílková nebo Romana Topičová 
 

https://umo7.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/dotace-obvodu/
https://umo7.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/dotace-obvodu/

