KUL 01-19
PROGRAM NA PODPORU
KULTURNÍCH AKTIVIT A AKCÍ

Zlín, 23. ledna 2019
Mgr. Roman Foltýn
Oddělení kultury KÚZK

Program KUL 01-19
• Rada Zlínského kraje dne 10. prosince 2018 usnesením
č.1064/R32/18 schválila KUL01-19 Program na podporu
kulturních aktivit a akcí
• Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 17. prosince 2018 schválilo k
rozdělení v rámci programu KUL01-19 finanční prostředky ve výši:
5.000.000 Kč

Vyhlášení programu (1. kolo)
PRO AKCE KONAJÍCÍ SE

OD 1. 1. 2019 DO 31. 8. 2019
• Příjem žádostí: 19. 1. 2019 (0:00 h.)
• Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2019 (12:00 h.)


Do toho termínu musí být žádost zaslána elektronicky a zaevidována v tištěné podobě spolu s
povinnými přílohami na podatelně KÚZK (2. patro, 21. budova)

• Žádosti doručené po tomto termínu budou vyřazeny z dalšího
hodnocení

Vyhlášení programu (2. kolo)
PRO AKCE KONAJÍCÍ SE

OD 1. 8. 2019 DO 31. 12. 2019
• Příjem žádostí: 1. 7. 2019 (0:00 h.)
• Ukončení příjmu žádostí: 12. 7. 2019 (12:00 h.)


Do toho termínu musí být žádost zaslána elektronicky a zaevidována v tištěné podobě spolu s
povinnými přílohami na podatelně KÚZK (2. patro, 21. budova)

• Žádosti doručené po tomto termínu budou vyřazeny z dalšího
hodnocení

Účel, na který mohou být finanční prostředky
poskytnuty
Podporovatelné aktivity

Nepodporovatelné aktivity

• estetická výchova dětí a mládeže,
• rozvoj neprofesionální a místní kultury,
zájmové umělecké činnosti,
• podpora profesionálních kulturních
aktivit,
• podpora řemesel s podmínkou účasti
min. 3 osob, které jsou držiteli některého
z ocenění (Mistr tradiční rukodělné
výroby Zlínského kraje, Nositel tradice
lidového řemesla, Cena Vladimíra
Boučka) či jiných registrovaných
ochranných známek,
• podpora výstav umění a uměleckých
řemesel.

• akce společenského a
gastronomického charakteru (plesy,
košty, degustace, módní přehlídky),
• akce místního významu (hody, poutě,
stavění máje, sousedské setkání, sraz
rodáků z obce…),
• vydání CD, DVD aj. audiovizuálního
díla či podpora vydavatelské činnosti,
• na činnosti a odvětví uvedené v čl. 1
odst. 2 a 3 Nařízení Komise (EU) č.
651/2014 ze dne 17. 6. 2014.

Kritéria přijatelnosti žádosti o poskytnutí dotace
•
•
•
•
•

Žadatel - fyzická, právnická osoba
Žadatel může podat maximálně 1 žádost (v jednotlivém kole)
Minimální výše dotace činí na 1 projekt 10.000 Kč
Maximální výše dotace činí na 1 projekt 70.000 Kč
Maximální míra dotace činí max. 70 % celkových způsobilých
výdajů projektu, u obcí nad 5000 obyvatel max. 50 % celkových
způsobilých výdajů projektu
• Projekt se musí konat na území Zlínského kraje
• Forma podpory: neinvestiční dotace

Výdaje projektu
Způsobilé výdaje

Nezpůsobilé výdaje

• Osobní náklady (DPP, DPČ, honoráře umělců)

• mzdy a platy
• odstupné, ve smyslu zákoníku práce,
• nákupy pozemků nebo budov,
• pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku oprava majetku,
• daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých
věcí, poplatek za znečištění ovzduší, televizní a rozhlasový
poplatek atp.,
• výdaje na pohoštění, občerstvení a stravování, pitný režim,
• pořízení drobného dlouhodobého majetku,
• pronájem dětských aj. zábavných atrakcí (např. skákací hrady)
• nákup pyrotechniky a pyrotechnických služeb,
• Nákup květin, květinové výzdoby aj. dekorací,
• pořízení CD, DVD záznamu a fotodokumentace z projektu/akce,
• nákup a opravy hudebních nástrojů, krojů či krojových doplňků,
triček aj. oděvů,
• pronájem hygienického zařízení (TOI, TOI),
• výdaje na publicitu Zlínského kraje,
• výdaje na úhradu provozních výdajů:
• telefonní účty, bankovní poplatky, internet,
• provoz webových stránek, webové domény,
webmastering, webdesign,
• nákup poštovních známek, obálek,
• kancelářský materiál.

• Nákup služeb (pronájem prostor, výdaje na propagaci a
marketing projektu – účetně doložitelné výdaje, úhrada
cestovních náhrad, doprava pro účinkující, doprava a pojištění
výstavních exponátů, zajištění technického zabezpečení
souvisejícího s realizací projektu, ubytování pro účastníky
projektu, úhrada kulturních vystoupení souvisejících s realizací
projektu)

• Poplatky OSA, DILIA

Předpokládaný časový harmonogram – 1. kolo
•
•
•
•

Příjem žádostí
19. 1. 2019
Ukončení příjmu žádostí
1. 2. 2019
Vyhodnocení žádostí
únor 2019
Rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace v orgánech kraje
Zlínského kraje a schválení smlouvy – březen 2019, duben 2019

Termín fyzické realizace projektu:
1. 1. 2019 – 31. 8. 2019
Doba realizace projektu (úhrada všech způsobilých výdajů) :
1. 1. 2019 – 31. 10. 2019
Předložení vyúčtování do:
31. 10. 2019

Předpokládaný časový harmonogram – 2. kolo
•
•
•
•

Příjem žádostí
1. 7. 2019
Ukončení příjmu žádostí
12. 7. 2019
Vyhodnocení žádostí
srpen 2019
Rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace v orgánech kraje
Zlínského kraje a schválení smlouvy – srpen 2019, září 2019

Termín fyzické realizace projektu:
1. 8. 2019 – 31. 12. 2019
Doba realizace projektu (úhrada všech způsobilých výdajů) :
1. 8. 2019 – 9. 2. 2020
Předložení vyúčtování do:
9. 2. 2020

Kontaktní osoba

Mgr. Roman Foltýn
Tel. č. 577 043 605
E-mail: roman.foltyn@kr-zlinsky.cz
Odkazy na webové stránky:
http://www.kr-zlinsky.cz/kul01-18-program-na-podporu-kulturnich-aktivit-a-akci-1-kolo--aktuality14525.html
http://www.kr-zlinsky.cz/vyzva-k-predlozeni-zadosti-o-dotaci-z-fondu-zlinskeho-kraje-sekce-kulturana-obdobi-od-1-1-2019-do-31-8-2019-aktuality-14538.html

Děkujeme za pozornost.

