Odbor kultury a památkové péče
Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 604, e-mail: karla.prochazkova@kr-zlinsky.cz
577 043 605, e-mail: roman.foltyn@kr-zlinsky.cz

vyhlašuje výběrové řízení

na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje
na podporu kulturních aktivit a akcí ve 2. pololetí 2010

Dotace jsou určeny na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního a celostátního významu
zaměřených zejména na:
Ø estetickou výchovu dětí a mládeže,
Ø rozvoj amatérské a místní kultury, zájmové umělecké činnosti,
Ø podporu profesionálních kulturních aktivit,
Ø podporu uměleckých řemesel a lidových tradic,
Ø výstavy a prezentační akce.
Výběrové řízení je určeno pro právnické nebo fyzické osoby, které aktivně působí v oblasti
zájmové i profesionální kultury.
Podmínky výběrového řízení:
Do výběrového řízení budou přijaty pouze projekty, které splní tyto podmínky:
Ø projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr v některém z vyhlášených
tématických okruhů,
Ø projekt musí obsahovat reálný rozpočet a všechny požadované přílohy (seznam
je uveden v žádosti).
Přihlášení do výběrového řízení:
Žádost lze podat pouze poštou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu
Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín nejpozději do 15. 6. 2010 .

Přihláška se podává na předepsaném formuláři v originále + 1 kopie, ostatní doklady
se připojí 1x.
Nepřijímají se žádosti zaslané faxem a elektronickou poštou.
Neúplné žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Formuláře žádosti jsou k dispozici na internetové adrese: www.kr-zlinsky.cz > Kultura > Fond
kultury, nebo na odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T.
Bati 21, 761 90 Zlín, kontaktní osoby: K. Procházková, tel. 577 043 604, e-mail:
karla.prochazkova@kr-zlinsky.cz, Mgr. Roman Foltýn, tel. 577 043 605, e-mail:
roman.foltyn@kr-zlinsky. Na stejné internetové adrese jsou zveřejněny i dokumenty Fondu
kultury Zlínského kraje - Statut FK ZK a Pravidla pro poskytování a vyúčtování dotací z FK
ZK, které obsahují podrobné informace.
UPOZORNĚNÍ:
V rámci vyhlášeného výběrového řízení si může žadatel podat pouze dva projekty!
Žádosti o dotace z Fondu kultury ZK musí být podány před konáním akce.

………………………………………………...
Mgr. Pavel Macura
vedoucí odboru kultury a památkové péče
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