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Specifikace videa
v 

1) Úvod - představení dotačních programů města Brna v kultuře (kdo je administruje, cástky 
apod) 
Vypsat 9 oblastí dotací (hudba, audiovize, divadlo.....) 
Kdo si může žádat o dotaci? FO, PO, S výjimkou příspěvkových organizací 
Žádat lze na: projekt × činnost (kombinace) 
Link na Web: Aktuálně vyhlášené dotační programy najdete na webu dotace.brno.cz + náhled 
webu 

6) Žádost O dotaci se vyplňuje elektronicky na dotačním portálu 
7) Ukázka vyplňování žádosti (+návod pro novou registraci uživatele) -jen stručně, bude k tomu 

video Zvlášť 
8) Pozor na nezpůsobilé výdaje - vyjmenovat 
9) 30 % Soběstačnost (spolufinancování, další dotace např. Z MK, kraje apod.) 
10) Z dotace lze hradit maximálně... (60 % na mzdy apod.) 
11) Povinné přílohy - vyjmenovat 
12) Jak doručit žádost - bud' poštou x datovl‹ou x mailem S el. podpisem 
13) Posuzování žádosti ~ kdo, jak....OK MMB, hodnotící komise (5 lidí), Komise kulturní RMB, 

Rada města Brna, Finančnívýbor ZMB, Zastupitelstvo města Brna 
14) Co se hodnotí? 4 hlavní kritéria (min. počet bodů pro Získání dotace)
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15) Harmonogram ~ podávání, posuzování, schvalování, vyplácení, podpis smluv 
16) Výsledky na httpsız/dotace.brno.cz/schvalenedotacez 
17) Kontakty 
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18) Tipy: 

a) nenechávat podávání žádosti na poslední den - hrozí přetížení Serveru 
b) shodná tištěná íelektronická verze 
c) žádost musí být v souladu S předmětem dotačního titulu 
d) veřejný rejstřík - PO (v pořádku účetní Závěr|‹y) 
e) nezapomeňte gha podpis 

Scénář 

1. 

+ Grafika: 

0 Audiovize
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0 Divadlo, performance a cirkus 
0 Hudba 
0 Hudební kluby 
0 Kulturně vzdělávací a Zájmová činnost 
0 Literatura 
0 Umělecká řemesla a lidové tradice 
0 Tanec 
0 Výtvarné umění, fotografie, design a architektura 

2. 

+ Grafika 

3. 

+ Grafika 

4.
- 

+ \/ideoscreen webu (teď ie podávání žádostí uzarnčené, až bude potřeba udělat videoscreen, naši 
programátoři pro vás Systém odemknou). 

5. 

+ Grafika/text: “4 

- pohoštění a catering; 
~ nákup nemovitostí; 
~ odpisy d|ouh"oçÍlobéhO hmotného a nehmotného majetku; 
- úhrada cestovních náhrad nad rámec vymezený Zákonem; 
-‹ dotace jiným. fyzickým a právnickým osobám; 
- daň Z přidané hodnoty v případě, že žadatel má právo na její odpočet; 
- úvěry a půjčky, penále, pokuty, kurzové Ztráty. 

6. 

+ Grafika lznázornit např. dotaci od ministerstva, kraje, městské části apod.)
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+ Grafy: 

~ výdaje do výše 60 % poskytnuté dotace: mzdy, Ostatní osobní náklady a odvody na sociální a 
zdravotni pojištění; na činnost členů Statutárních či jiných orgánů tohoto žadatele, členů či vlastníků 
tohoto žadatele 

- výdaje do výše 10 % poskytnuté dotace: režijní náklady (Správní a místní poplatky, spoje - 
poštovné, telekomunikační Služby; internet; revize a kontroly Zařízení, drobné upomínkové 
předměty, věcné dary a Soutěžní ceny; kytice; pojištění; auditorské, účetní, právní a poradenské 
služby a bankovní poplatky. 

8. 

+ Grafika/text: 

0 profesní životopis fyzické osoby zodpovědné za projekt- pouze u žádosti na projekt; 
0 úplný výpis Z evidence skutečných majitelů 
0 aktuální doklad O zřízení účtu žadatele 
0 podrobnější popis projektu/činnosti; 
0 dramaturgický plán celoroční činnosti + časový harmonogram celoroční činnosti na 

každý l‹alendářní rok, na který je požadována dotace - pouze u žádosti na celoroční 
činnost; 

0 přehled akcí nebo činnosti žadatele ' 

0 výroční Zprávy/účetní závěrky za uplynulé 2 roky - pouze u žádosti o dvouletou dotací, 
0 čestné prohlášení O podpoře de mìnimís (pouze u hudebních klubů) 
0 ukázka literatury (pouze v literatuře) 

9. 

+ Grafika
j 

10. Í 

+ Grafika: dle návrhu hodnotící komise Žádosti projednává Kulturní komise Rady města Brna 9 Rada 
města Brna -> Finanční výbor -à Zastupitelstvo města Brna 
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