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Koncepce dotační politiky městské části Praha 3 pro období 2019-2022 má za cíl definovat
principy
a priority pro poskytování dotací městské části Praha 3.
Vychází především z Koaliční dohody pro období 2018-2022, podnětů Výboru pro dotační
politiku a podnětů příslušných hodnotících komisí a výborů. Dále bere v potaz podněty obyvatel
a příjemců dotací, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření pořádaného MČ v květnu 2019.
Pravidla poskytování dotací určuje dokument Zásady poskytování dotací z Dotačního fondu
městské části Praha 3. Oblasti podpory, kritéria hodnocení a další specifika vážící se
k podávání žádostí jsou definovány v rámci každoročně vypisovaných Programů pro
poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3.

Principy a cíle dotační politiky městské části Praha 3

Městská část Praha 3 každoročně vyčlení ze svého rozpočtu objem peněžních prostředků na
Dotační fond, který je určen na podporu veřejných sociálních, zdravotních, kulturních,
sportovních, výchovných, volnočasových a ekologických aktivit.
Cílem Dotačního fondu je především podporovat projekty s lokálním dopadem, které přispívají
ke zlepšení kvality života obyvatel Prahy 3, a které jsou nedostatečně financovány z jiných
veřejných zdrojů.
Konečnou cílovou skupinou jsou obyvatelé Prahy 3.
Příjemci dotace mohou být fyzické a právnické osoby působící v Praze 3, nebo ty, jejichž
projekt bude realizován na území Prahy 3, či ty, které poskytují služby pro občany Prahy 3.
Projekty mohou trvat maximálně jeden rok, záměrem městské části je umožnit v budoucnu
poskytování i víceletých dotací (od r. 2021).
Pro snížení administrativní zátěže na straně žadatelů bude podávání žádostí a vyúčtování
projektů řešeno výhradně elektronickou formou prostřednictvím dotačního portálu městské
části. Identifikace žadatele bude ověřena prostřednictvím datové schránky.
Pro zajištění transparentnosti a lepší informovanosti obyvatel o poskytnutých dotacích budou
vyúčtování a závěrečné zprávy o podpořených projektech zveřejněny na webových stránkách
městské části Praha 3.
Z důvodu zajištění lepší předvídatelnosti žadatele bude harmonogram dotačního řízení
upraven tak, že programy se budou vypisovat vždy v červnu, žádosti se budou podávat v září

a dotace budou schváleny v prosinci předcházejícího roku. Vyplácení dotací proběhne
od února roku, na který je dotace poskytována.
Všichni žadatelé by měli dostat zpětnou vazbu, proč byl jejich projekt podpořen, nepodpořen,
či proč byla dotace oproti požadavku krácena. V rámci hodnocení bude proto u všech projektů
uveden slovní komentář.
V rámci hodnotícího procesu bude brán v potaz princip upřednostnění kvality na úkor kvantity
(podpora menšího počtu kvalitních projektů vyššími částkami místo přílišného krácení
rozpočtu projektů).
Pro zajištění objektivnějšího hodnocení a lepšího porozumění hodnotícímu procesu ze strany
žadatelů budou sjednocena kritéria i bodový zisk pro všechny programy následovně:
Kritérium

max. počet bodů

Kvalita zpracování projektu
 kvalita zpracování
 soulad s cíli dotačního programu
 aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány
Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost
 reálný a vyrovnaný rozpočet
 podrobný popis výdajů a příjmů projektu
 transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční
zpráva)
 poměr spoluúčasti vůči požadované dotaci
Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3
 podkritéria definují jednotlivé programy
Společenská odpovědnost projektu
 ekologická udržitelnost projektu, ohleduplnost k životnímu
prostředí
 aktivní zapojení menšin a znevýhodněných skupin obyvatel
 aktivní zapojení osob s omezenou schopností pohybu
a orientace či osob s jiným postižením
 rovné příležitosti žen a mužů
Celkový počet bodů:

5

5

15

5

30

Objem Dotačního fondu a rozdělení prostředků podle jednotlivých programů
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu běžného roku na Dotační fond
se předpokládá maximálně ve výši 3,5 % z běžných výdajů schváleného rozpočtu roku
předchozího.

Výchozí rozdělení Dotačního fondu při vypsání programů
Dotační program pro oblast životního prostředí

4%

Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu

20%

Dotační program pro oblast kultury

16%

Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže

24%

Dotační program pro oblast sociální a zdravotní

32%

Dotační program pro oblast památkové péče

4%

Konečné procentuální rozdělení přidělených prostředků se může mírně lišit.

Cíle dotačních programů
Dotační program pro oblast životního prostředí
Cílem programu je přispět ke zlepšení stavu životního prostředí na území Prahy 3, především
prostřednictvím rozšiřování a údržby zelených ploch, revitalizace veřejně přístupných ploch
a vnitrobloků, ochrany biodiversity, akumulace a retence vody a environmentálního vzdělávání
a osvěty.
Podprogramy oblasti:


Zakládání nových zelených ploch a jejich obnova, podpora komunitních zahrad, údržba
vzrostlé zeleně



Podpora zadržování vody v městské krajině a využití dešťové vody



Projekty na podporu biodiversity



Ekologická výchova, vzdělávání dospělých, tvorba vzdělávacích materiálů

Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu
Cílem programu je podpořit sportovní a tělovýchovné aktivity pro všechny generace obyvatel
Prahy 3, především prostřednictvím rozvoje dostupných pohybových aktivit pro širokou
veřejnost, podpory sportu dětí a mládeže a podpory sportovních programů přispívajících
k prevenci sociálně patogenních jevů dětí a mládeže.

Podprogramy oblasti:



Podpora sportu dětí a mládeže



Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)



Podpora handicapovaných sportovců

Dotační program pro oblast kultury
Cílem programu je podpořit neprofesionální a profesionální kulturní dění na Praze 3,
především prostřednictvím podpory lokálních projektů a místních akcí, které fungují primárně
pro obyvatele Prahy 3, rozvoje komunitního života v rámci městské části a podpory
alternativního umění.
Podprogramy oblasti:


Alternativní a profesionální kulturní projekty



Spolková činnost



Lokální kulturní akce a projekty

Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
Cílem programu je podpořit výchovu, vzdělávání a smysluplné využití volného času dětí
a mládeže z Prahy 3. Především se jedná o zajištění dostupnosti celoroční oddílové činnosti,
táborů příměstských a pobytových, dostupnosti kroužků a podporu dětí ohrožených školních
neúspěchem.
Z programu mohou být podpořeny provozní náklady a vzdělávání odborného personálu
pracujícího s dětmi a mládeží.
Primárně sportovní aktivity jsou podporovány v rámci programu pro oblast tělovýchovy
a sportu.
Podprogramy oblasti:


Pravidelná činnost



Prázdninová činnost



Jednorázové akce

Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví
Cílem programu je fungující sociální oblast a zdravotnictví jako základní předpoklad zajištění
veřejných služeb na území Prahy 3. Jejich realizace je zajišťována primárně subjekty nestátní
a neziskové povahy, které jsou závislé na podpoře z veřejných zdrojů a nemohou ze své

podstaty vytvářet zisk. Dobře rozvinutá a fungující sociální oblast a zdravotnictví vede ke
zvyšování kvality života a je výrazem úrovně rozvoje společnosti. V rámci dotačního programu
jsou podporovány služby, které se zaměřují na oblast sociální péče, sociální prevence
a sociálního poradenství. Dále služby návazného charakteru zaměřené na různé specifické
cílové skupiny a oblasti zájmu městské části. Dále pak služby zaměřující se na prevenci
rizikových jevů, na oblast zdravotnictví a hospicovou péči.
Podprogramy oblasti:


Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách



Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území MČ Praha 3
nebo občanům MČ Praha 3



Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů



Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče

Dotační program pro oblast památková péče
Cílem programu je přispět k lepšímu stavu kulturních památek a uměleckých objektů ve
veřejném prostoru na území městské části, především prostřednictvím oprav a údržby
původních architektonických prvků u zapsaných kulturních památek a obnovy soch,
uměleckých děl a uměleckých prvků ve veřejném prostoru.

