
 

 

 

 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA USNESENÍM RADY hl. m. Prahy č. 307 

ZE DNE 5. 3. 2013 VYHLAŠUJE GRANTY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ: 
 

GRANTY JSOU UDĚLOVÁNY V RÁMCI NÁSLEDUJÍCÍCH SKUPIN: 
 

A. Víceleté granty/podpora kontinuální víceleté činnosti uměleckých a kulturních 
subjektů/akcí pro léta 2015 – 2018 (od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018), max. 4letý grant 

a) v objektech ve vlastnictví HMP1  
b) v ostatních objektech 

B. Jednoleté granty/projektové financování celoroční činnosti/jednotlivé umělecké projekty 
(od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014) 
Do této skupiny patří i žádosti začínajících umělců, projekty na podporu neprofesionálního 
umění na území HMP, významné projekty jednorázového charakteru, zahraniční 
reprezentace hl. m. Prahy a mezinárodní projekty konané na území hlavního města. 

Granty jsou poskytovány maximálně do výše vyrovnaného rozpočtu.  
 

 

Žádosti jsou přijímány v rámci následujících oborů:  
a) divadlo 
b) hudba 
c) tanec a nonverbální umění 
d) výtvarné umění, fotografie a nová média 
e) literatura (s výjimkou periodického tisku s nadregionální a celostátní působností) 
f) audiovizuální umění (film a video) 2 
g) ostatní  

 

Do oboru literatura se zařazuje podpora činnosti subjektů dané oblasti, literárních akcí, vydávání 
pragenzií, včetně katalogů pražských výstav a publikací o oblastech pražské kultury. 
V oblasti filmu a videa bude město Praha podporovat pouze projekty regionálního charakteru, 
které mají přímou vazbu k Praze. 
 

TERMÍN UZÁVĚRKY víceletých žádostí i jednoletých žádostí je 
29. duben 2013 do 18.00 hod.  
 

ZPŮSOB PODÁNÍ: 
Žadatel podává žádost v jednom vytištěném vyhotovení společně s elektronickou verzí 
žádosti na přiloženém CD.  
 

Pro každý jednotlivý projekt, i ve stejné oblasti, podává žadatel samostatnou žádost, včetně 
všech příloh, čestných prohlášení a projektu. 
 

Žádost musí být odevzdána v řádném termínu a podepsaná statutárním zástupcem/osobou 
oprávněnou: 
1. na vytištěném formuláři v 1 vyhotovení, který je ke stažení na internetové stránce 

www.praha.eu (Dotace a granty – Kultura). Součástí formuláře jsou předepsané 
přílohy – podrobněji o žádosti/formuláři viz bod III.1. a III.2. 

2. a současně na přiloženém CD nosiči, kde bude formulář uložen pod NÁZVEM 
PROJEKTU 

 

                                                 
1 Majetek, se kterým HMP i disponuje, tj. ten, který není svěřen městským částem. 
2 V oblasti realizace audiovizuálních děl bude udělována podpora výhradně v režimu "de minimis".  To se 
nevztahuje na festivaly a přehlídky audiovizuálních děl. 

http://www.praha.eu/�


 

 

Vytištěnou žádost/formulář včetně příloh a identickou elektronickou na přiloženém CD 
podává žadatel osobně/poštou v obálce nadepsané „GRANT KUL“, bez fólií a obalů takto: 
 

Místa podání žádostí: 
• podatelna MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 (do 18.00 hod.) 
• podatelna MHMP, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. (do 17.00 hod.) 
 

V případě zaslání projektu poštou je rozhodující pro dodržení termínu uzávěrky datum 
doručení MHMP. 
 

VŠECHNY INFORMACE O GRANTOVÉM ŘÍZENÍ A GRANTECH KUL VČETNĚ 
FORMULÁŘŮ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ (Software602 Form Filler) jsou k dispozici 
na internetové stránce www.praha.eu (Dotace a granty - Kultura, Úřední deska). 
 

http://www.praha.eu/�



