MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části

USNESENÍ
č. 223
ze dne 17.12.2020
Dotace z Dotačního fondu městské části Praha 3 pro rok 2021

Zastupitelstvo městské části

I.

bere na vědomí
1. doporučení Výboru pro dotační politiku ZMČ Praha 3 ze dne 23. 11. 2020 a Rady
městské části ze dne 7. 12. 2020 schválit rozdělení finančních prostředků v dotačních
programech na rok 2021 tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení

II.

schvaluje
1. rozdělení finančních prostředků v dotačních programech na rok 2021 tak, jak je
uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení

III.

ukládá
1. vedoucí odboru školství
1.1. zajistit písemné oznámení o poskytnutí nebo neposkytnutí dotace všem
žadatelům
1.2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu
městské části Praha 3
1.3. předat podklad k vyplacení dotace odboru ekonomickému
2. vedoucí odboru ekonomického
2.1. zajistit vyplacení dotace, a to do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
o poskytnutí dotace
3. starostovi MČ Praha 3
3.1. podepsat příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
městské části Praha 3

Jiří Ptáček
starosta městské části

Příloha č.1 usnesení č.223 ze dne 17.12.2020 - zápis z jednání Výboru pro dotační politiku ze dne 23. 11. 2020

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor pro dotační politiku

Zápis z jednání výboru pro dotační politiku č. 9
Datum jednání:

23. 11. 2020

Místo jednání:

MS Teams

Začátek jednání:

16:05h

Konec jednání:

17:35h

Jednání řídil:

Robert Pecka

Počet přítomných členů:

7, výbor je usnášeníschopný

Přítomní (případně distanční účast):

Robert Pecka,
Helena Ganická,
Apolena Ondráčková,
Jiří Svrček,
Jan Novotný,
Mojmír Mikuláš,
Jan Štern.

Omluveni:

Petra Bláhová,
Jan Bína.

Přítomní hosté:

Alena Gotmanovová,
František Doseděl,
Daniel Žák,
Jan Bartko.

Počet stran:

9

Tajemník:

Pavel Vojtěch

Ověřovatel zápisu:

Mojmír Mikuláš

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor pro dotační politiku
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g
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Příloha č.1 usnesení č.223 ze dne 17.12.2020 - zápis z jednání Výboru pro dotační politiku ze dne 23. 11. 2020

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Schválení programu
„Krásná žába z.s.“ - žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Změna účelu použití dotace
Vzory veřejnoprávních smluv pro rok 2021
Dotace 2021 – schválení/neschválení dotací na rok 2021
Různé

1. Zahájení
Jednání výboru zahájil pan Robert Pecka v 16:05 a předložil přítomným návrh výše uvedeného
programu jednání k případným připomínkám. Byl přidán bod „Vzory veřejnoprávních smluv pro rok
2021“. Zároveň byl dohodnut způsob hlasování.

2. Schválení programu
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno
2.1. Schválení ověřovatele zápisu - Mojmír Mikuláš
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

3. „Krásná žába z.s.“ – žádost o prominutí odvodu a penále za porušení
rozpočtové kázně
Ing. Daniel Žák z OE prezentoval vývoj případu „Krásná žába z.s.“ a nastínil možnosti řešení.
Po diskusi dospěl Výbor pro dotační politiku k závěru, že spolku „Krásná žába z.s.“ bude prominuta
celá výše odvodu, ovšem penále v celé výši zůstává společně s exekučními náklady (exekuční
náklady činí 1.432,- Kč s tím, že doposud byla daňovou exekucí vymožena částka 1.084,74,-Kč).
Usnesení
Výbor pro dotační politiku doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 3 schválit prominutí povinnosti odvodu
za porušení rozpočtové kázně spolku "Krásná žába z.s." na základě jeho žádosti ze dne 09. 09. 2020
v plné výši s přihlédnutím k tomu, že aktivity proběhly a rovněž dodatečně došlo k předložení finančního
vypořádání dotace. Zároveň Výbor pro dotační politiku nedoporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 3 schválit
prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně spolku "Krásná žába z.s." na
základě jeho žádosti ze dne 09. 09. 2020.
Hlasování: 5 pro, 2 proti, 0 zdržel se – schváleno
(na vyžádání člena výboru pro dotační politiku pana Mojmíra Mikuláše je jmenovitě
zaznamenáno, že hlasuje proti)
Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor pro dotační politiku
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g
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Příloha č.1 usnesení č.223 ze dne 17.12.2020 - zápis z jednání Výboru pro dotační politiku ze dne 23. 11. 2020

4. Změna účelu použití dotace
Příjemce dotace na rok 2020 Nová Trojka, z.s. požádal o změnu použití účelu dotace pro projekt
V NOVÉ TROJCE VŠICHNI SPOLU 2020 z důvodu nižšího čerpání v položkách mzdových nákladů,
které s ohledem na koronavirovou situaci nevynaložil ve výši, která byla plánována
v rozpočtu žádosti o dotaci. Uvedena změna nemá vliv na přidělenou výši dotace.
Usnesení
Výbor pro dotační politiku ZMČ Praha 3 doporučuje ZMČ:
1. revokovat přílohu č. 2 usnesení ZMČ č. 125 ze dne 17. 12. 2019 Dotace z Dotačního fondu
městské části Praha 3 na rok 2020, Program pro oblast sociální a zdravotní, poř. č. 47, z důvodu
změny účelu použití finančních prostředků
2. schválit dodatek č. 1 k uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu městské
části s příjemcem dotace č. 2020/00070/OŠ z důvodu změny účelu použití finančních
prostředků
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

5. Vzory veřejnoprávních smluv pro rok 2021
Výbor pro dotační politiku projednal návrh odboru školství schválit vzory veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části, které budou od 1. 2. 2021 uzavírány s úspěšnými žadateli
o dotace na rok 2021.
Pro dotační oblasti – životní prostředí, tělovýchova a sport, kultura, výchova a vzdělávání, památková
péče, oblast sociální a zdravotní – se jedná o tyto vzory:
1. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části – ve formě „mimo režim“
veřejné podpory
2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části – ve formě „de minimis“,
tj. podpora malého rozsahu
3. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části – ve formě tzv.
vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu
Pro dotační oblast Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb:
4.1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části – ve formě „mimo režim“
veřejné podpory
4.2 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části – ve formě tzv.
vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor pro dotační politiku
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g
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Příloha č.1 usnesení č.223 ze dne 17.12.2020 - zápis z jednání Výboru pro dotační politiku ze dne 23. 11. 2020

Usnesení
Výbor pro dotační politiku doporučuje ZMČ schválit vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
z rozpočtu městské části.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno

6. Dotace 2021 – schválení/neschválení dotací na rok 2021
6.1. Obecné informace
Členům dotačního výboru byly předem zaslány tabulky, které jsou doplněny o hodnocení příslušných
komisí/výborů (body za kritéria), návrhy částek a slovní komentáře.
Gesční radní František Doseděl navrhl schválit přidělené částky tak, jak bylo navrženo komisemi a
výbory a nenavyšovat prostředky.
Předseda výboru Robert Pecka také navrhl nezvyšovat výslednou částku, která byla rozdělena na
komisích a výborech.
Paní Alena Gotmanovová prezentovala členům výboru a hostům informace shrnující dotační řízení pro
rok 2021, počty žádostí v jednotlivých oblastech, požadované a navržené částky a slovní ohodnocení.
Výbor pro dotační politiku probral jednotlivé dotační programy v následujícím pořadí:
-

Životní prostředí
Tělovýchova a sport
Kultura
Výchova a vzdělávání dětí a mládeže
Památková péče
Sociální a zdravotní
Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor pro dotační politiku
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g
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Příloha č.1 usnesení č.223 ze dne 17.12.2020 - zápis z jednání Výboru pro dotační politiku ze dne 23. 11. 2020

6.2. Dotační program pro Životní prostředí

Celkový počet žádostí
Z toho:
dosažený stanovený počet
dosaženo méně než 2/3 bodů
Počty žádostí podle podprogramů:
1. Zakládání nových zelených ploch a jejich obnova, podpora
komunitních zahrad, údržba vzrostlé zeleně
2. Podpora zadržování vody v městské krajině a využití dešťové vody
3. Projekty na podporu biodiversity
4. Ekologická výchova, vzdělávání dospělých, tvorba vzdělávacích
materiálů
Finance
rozdělená částka - návrh
požadovaná částka žadatelů

13
10
3
3
0
2
8
348 600 Kč
610 950 Kč

Usnesení
Výbor pro dotační politiku projednal přidělení finančních prostředků ve výši 348 600,- Kč v oblasti
Životního prostředí a souhlasí s jejich rozdělením.
Hlasování: 6 pro, X proti, 1 zdržel se – schváleno

6.2. Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkový počet žádostí
Z toho:
dosažený stanovený počet
dosaženo méně než 2/3 bodů
Počty žádostí podle podprogramů:
1. Podpora sportu dětí a mládeže
2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)
3. Podpora handicapovaných sportovců a seniorů
Finance
rozdělená částka - návrh
požadovaná částka žadatelů

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor pro dotační politiku
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g

58
41
17
39
13
6
1 821 400 Kč
5 787 550 Kč

5/9

Příloha č.1 usnesení č.223 ze dne 17.12.2020 - zápis z jednání Výboru pro dotační politiku ze dne 23. 11. 2020

Usnesení
Výbor pro dotační politiku projednal přidělení finančních prostředků ve výši 1 821 400,- Kč v oblasti
Tělovýchovy a sportu a souhlasí s jejich rozdělením.
Hlasování: 6 pro, X proti, 1 zdržel se – schváleno

6.3. Dotační program pro oblast kultury

Celkový počet žádostí
Z toho:
dosažený stanovený počet
dosaženo méně než 2/3 bodů
Počty žádostí podle podprogramů:
1. Alternativní a profesionální kulturní projekty
2. Spolková činnost
3. Lokální kulturní akce a projekty
Finance
rozdělená částka - návrh
požadovaná částka žadatelů

51
23
27
20
7
23
1 544 500 Kč
6 292 759 Kč

Pan Mojmír Mikuláš nesouhlasí s částkou přidělenou pro Auto*Mat, z.s..
Usnesení
Výbor pro dotační politiku projednal přidělení finančních prostředků ve výši 1 544 500,- Kč v oblasti
Kultury a souhlasí s jejich rozdělením.
Hlasování: 6 pro, X proti, 1 zdržel se – schváleno
6.4. Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže

Celkový počet žádostí
Z toho:
dosažený stanovený počet
dosaženo méně než 2/3 bodů
Počty žádostí podle podprogramů:
1. Pravidelná činnost
2. Prázdninová činnost
3. Jednorázové akce
Finance
rozdělená částka - návrh
požadovaná částka žadatelů
Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor pro dotační politiku
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3
+420 222 116 111

49
38
11
24
17
8
2 022 500 Kč
4 024 570 Kč
podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g
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Usnesení
Výbor pro dotační politiku projednal přidělení finančních prostředků ve výši 2 022 500,- Kč v oblasti
výchovy a vzdělávání dětí a mládeže a souhlasí s jejich rozdělením
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno

6.5. Dotační program pro oblast památkové péče

Celkový počet žádostí
Z toho:
dosažený stanovený počet
dosaženo méně než 2/3 bodů
Počty žádostí podle podprogramů:
1. Památková péče
Finance
rozdělená částka - návrh
požadovaná částka žadatelů

7
3
4
7
270 000 Kč
1 475 000 Kč

Usnesení
Výbor pro dotační politiku projednal přidělení finančních prostředků ve výši 270 000,- Kč v oblasti
památkové péče a souhlasí s jejich rozdělením
Hlasování: 6 pro, X proti, 1 zdržel se – schváleno

6.6. Dotační program pro oblast Sociální a zdravotní

Celkový počet žádostí
Z toho:
dosažený stanovený počet
dosaženo méně než 2/3 bodů
dosaženo více než 2/3 bodů bez návrhu na dotaci
Počty žádostí podle podprogramů:
1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách
2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území
MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
3. Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů
4. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče
Finance
rozdělená částka - návrh
požadovaná částka žadatelů

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor pro dotační politiku
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g

60
47
8
5
27
20
6
7
908 200 Kč
4 031 728 Kč
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Usnesení
Výbor pro dotační politiku projednal přidělení finančních prostředků ve výši 908 200,- Kč v oblasti
sociální a zdravotní a souhlasí s jejich rozdělením.
Hlasování: 6 pro, X proti, 1 zdržel se – schváleno

6.7. Dotační program pro oblast Individuální podpory služeb lokálního významu – síť služeb

Celkový počet žádostí
Počty žádostí podle účelů:
1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách
2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území
MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3
Finance
rozdělená částka - návrh
požadovaná částka žadatelů

17
10
7
2 161 600 Kč
2 643 200 Kč

Usnesení
Výbor pro dotační politiku projednal přidělení finančních prostředků ve výši 2 161 600,- Kč v oblasti
Individuální podpory služeb lokálního významu – síť služeb a souhlasí s jejich rozdělením.

Hlasování: 6 pro, X proti, 1 zdržel se – schváleno

Shrnující usnesení
Výbor pro dotační politiku doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 3 schválit rozdělení finančních
prostředků ve všech dotačních programech tak, jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu, jež obsahuje
návrhy na přidělení dotací a jejich výši, příp. nepřidělení dotace, na rok 2021.
Hlasování: 7 pro, X proti, 0 zdržel se – schváleno

7. Různé
Paní Helena Ganická a pan Robert Pecka navrhli, aby příjemci dotací pro rok 2021 byli informováni o
možnostech následného postupu v případech, kdy projekt na který dostali dotaci z dotačního fondu
MČ Praha 3, bude případně znemožněn omezeními, která s sebou přináší epidemie koronaviru.

Jednání výboru pro dotační politiku bylo ukončeno v 17:35.

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor pro dotační politiku
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g
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Přílohy:
„Krásná žába z.s.“ - žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
NOVÁ TROJKA, z.s. - žádost o změnu (rozšíření) účelu využití přidělených finančních prostředků
Dotace 2021 - souhrnná tabulka všech žádostí na rok 2021

1

Zapsal

Jméno Příjmení tajemník výboru

Ověřil1

Jméno Příjmení ověřovatel

Schválil

Jméno Příjmení předseda výboru

Ověření může být provedeno formou emailu zaslaného ověřovatelem.

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Výbor pro dotační politiku
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g
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Program pro oblast životního prostředí

Maximální
počet bodů

Kritéria platná pro všechny podprogramy

Podprogramy

1. Zakládání nových zelených ploch a jejich obnova,
podpora komunitních zahrad, údržba vzrostlé zeleně
2. Podpora zadržování vody v městské krajině a
využití dešťové vody

1. Kvalita zpracování projektu
·

kvalita zpracování

·

soulad s cíli dotačního programu

·

aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

5

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

3. Projekty na podporu biodiversity

4. Ekologická výchova, vzdělávání dospělých, tvorba
vzdělávacích materiálů

·

reálný a vyrovnaný rozpočet

·

podrobný popis výdajů a příjmů projektu

·

transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

·

poměr spoluúčasti vůči požadované dotaci

5

3. Význam projektu pro obyvatele Prahy 3
·

5

počet dotčených obyvatel

4. Kvalita navrhovaného řešení (vč. volby rostlinného materiálu)

5

5. Popis následné péče vč. nákladů na tuto péči, tzn. udržitelnost projektu

5

1

2

2279

2284

Název / jméno
žadatele

01/71 ZO ČSOP

Bezobalu, z.ú.

IČ / rok
narození

·

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

·

aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

Specifikace projektu
Název projektu
Místo realizace
vnitrobloky č. 2, 3, 10,
13, 14, 17, 25, 32, 42,
46, 49, 70, 76, 103,
125, 126, 133, 134,
141, 161 (místa z roku
2019), Praha 3

Konkrétní účel použití finančních
prostředků

Forma
poskytnutí
dotace ve
vztahu k
veřejné
podpoře

49629204

Ochrana jírovce
maďalu proti klíněnce
1
jírovcové ve
vnitroblocích Prahy 3

koordinátor projektu, pracovníci na
Mimo režim
hrabání listí a sběr listí, toner na tisk
veřejné
map, účetní služby, obnova nářadí
podpory.
(hrábě, pracovní rukavice)

03920585

koordinátor projektu (OSVČ), externí
finanční manažer, externí PR, online
marketing, propagace, práce na
webu, externí grafika (webová
grafika, tvorba designu šifrovací
Mimo režim
PRVNÍ ZERO WASTE park Parukářka, Praha hry), účetnické služby (DPP), režijní
4
veřejné
ŠIFROVACÍ HRA
3
náklady (pronájem prostor, mailing,
podpory.
wifi, telekomunikace), spotřební
materiál (kancelářské potřeby, tisk),
výroba šifrovací hry, mzdové
náklady (výrobce šifrovací hry, tester
šifrovací hry, materiál k šifrovací hře

5

Body za jednotlivá kritéria

1.

4,3

2,7

2.

4,1

2,0

3.

4,4

2,6

4.

4,7

2,6

5.

3,9

1,9

6.

3,9

3,1

Celkový počet
bodů

ID
žádosti
v DSW

Podprogram

6. Společenská odpovědnost projektu, např.:

25,3

14,9

Požadovaná
výše dotace

49 900 Kč

186 200 Kč

Návrh Výboru
pro dotační
politiku

Slovní hodnocení

Žádost o dotaci je určená k
zajištění likvidace listí jírovců
49 900 Kč napadených klíněnkou. Jedná se
o každoročně opakující se a
prospěšný projekt.

První Zero Waste šifrovací hra
není určena primárně pro
obyvatele Prahy 3, její možné
0 Kč
využití je podstatně širší. Žádost
o dotaci by měla být podána na
MHMP. Dotace nepřiznána.
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Program pro oblast životního prostředí

3

4

5

6

2391

2243

2193

2273

Českomoravská
myslivecká jednota,
z.s., obvodní
myslivecký spolek
Praha 3

Ďuríček Michal, Ing.

EKODOMOV, z.s.

EKODOMOV, z.s.

67777333

1972

26664488

26664488

4 Přírodovědění

3

4

Parky, hřiště a školy
na Praze 3

učební a studijní pomůcky,
obrázkové materiály a ceny pro děti,
pronájmy studijních, provozních a
Mimo režim
společenských prostor, odměny
veřejné
odborným lektorům, sokolníkům,
podpory.
trubačům a kynologům, drobný
materiál

Péče o ptáky na Praze
parky MČ Praha 3
3

krmivo pro ptáky (slunečnice,
pšenice, proso, obilné vločky,
burské oříšky, lůj a lojové koule,
lojové peletky, semenec, vlašské
ořechy), materiál na krmítka a pítka

Malý průzkumník
přírody na Praze 3

městské parky na
Praze 3

dalekohledy (5 ks kompaktní, 1 ks
stativový), skládací smýkací síť na
hmyz, lékárničky, příspěvek
lektorům a náklady na lektorné,
příspěvek na semináře určené pro
Mimo režim
vzdělávání lektorů, knihy k určování
veřejné
rostlin, hmyzu, obojživelníků, stromů
podpory.
a ptáků, náklady související s
chodem kroužků a exkurzí
(koordinace, školení lektorů,
metodická příprava, propagace,
tisky, režie, administrativa)

školní zahrady na
Praze 3

koše Biomat Airbox Family pro sběr
bioodpadu ve třídách škol,
kompostovatelné sáčky, odměna
odborníkům projektu za služby dle
požadavků školy (konzultace, design
zahrady, nastavení odpadového
hospodářství, zahradník, truhlář pro
úpravu prvků na míru), příspěvek na
Mimo režim
pořádání workshopů pro
veřejné
rodiče/pedagogy, náklady na
podpory.
vytvoření odborného metodického
manuálu pro odborné vedení škol,
příspěvek škole jako podpora
zavedení kompostování a pěstování
dle vlastního výběru konkrétní školy
(vermikompostér, kompostér,
vyvýšené záhony, čtverečková
zahrádka)

4 Rosteme na zahradě

Podpora v
režimu de
minimis.

2,8

4,1

3,8

3,9

2,8

3,9

3,6

3,5

2,5

4,3

3,3

3,4

3,0

4,1

3,1

3,5

2,9

4,0

3,0

3,5

2,4

3,6

3,6

3,5

16,3

24,0

20,4

21,3

68 000 Kč

0 Kč

K žádosti o dotaci není přiložen
alespoň přibližný harmonogram
předpokládaných akcí. Dotace
nepřiznána.

20 000 Kč

Cílem dotace je podpora činnosti
Ing. Ďuríčka, týkající se péče o
volně žijící ptáky zahrad a parků.
Péče spočívá v zajištění jejich
pravidelného krmení, včetně
instalace krmítek, dále pak v
informování veřejnosti o této
20 000 Kč
podpoře biodiverzity naší blízké
přírody. Podmínkou přidělení
dotace je povinnost žadatele
předem projednat s OOŽP typ a
umístění krmítek. Krmítka
vyrobená svépomocí z
plastových nádob nelze použít.

37 500 Kč

Dotace má sloužit na podporu
činnosti již fungujícího
přírodovědného kroužku při ZŠ
Jiřího z Poděbrad a dále na
podporu otevření dalších
podobných kroužků na dalších
základních školách v Praze 3.
25 000 Kč Hlavní náplní kroužků je kromě
pobytu dětí v blízké přírodě,
především její poznávání a rozvoj
enviromentálního výchovy u dětí.
Dotace je částečně snížená z
důvodu neuznání některých
položek v rozpočtu projektu
(např. účetní služby, It servis).

31 000 Kč

Cílem projektu je nastavení
využití školních zahrad s
důrazem na komunitní
kompostování. Součástí tohoto
25 000 Kč projektu je enviromentální
vzdělávání dětí předmětných
škol. Dotace je částečně snížená
z důvodu ponížení některých
položek v rozpočtu projektu.
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7

8

9

10

2204

Junák - český skaut,
4. přístav Jana
Nerudy Praha, z. s.

2378

Junák - český skaut,
4. přístav Jana
Nerudy Praha, z. s.

2387

Kuli Film s.r.o.

Společenství
vlastníků jednotek
2269
domu Na Lučinách
2535, 2536, Praha 3

61387941

61387941

08179247

29003890

Enviromentální
Pitterova 1/2892,
4 výchova - včelařský
Praha 3
kroužek při 4. přístavu

4

Chovatelský kroužek
Pitterova 1/2892,
při 4. přístavu J.Nerudy Praha 3

4 Planeta Praha

výukové postery, výukový model
včely, digitální lupa, obnova starých
úlů, ochranné prostředky, spotřební
Podpora v
materiál (víčka na sklenice, rámkové
režimu de
přířezy, voskové mezistěny, léčivo k
minimis.
léčení včel, barvy na úly),
financování vzdělávání vedoucích,
náklady na cestovné na soutěže
doplnění jedné ovce - samice
Romanovského, náklady na
veterinární ošetření ovcí, nákup
řeziva, kulatiny a barev na údržbu
chlívku, kurníku a ohrady, doplnění
počtu slepic, nákup krmení

Podpora v
režimu de
minimis.

tvorba webového portálu, vytvoření
interaktivního prostředí filmových
lokalit Prahy 3 (tj. tvorba textů,
videoukázek, fotografií), tvorba
vzdělávacích materiálů určených pro
jednotlivé typy škol, natočení
Praha 3: Řehořova
speciálních "zákulisních" ukázek,
1039/54, ZŠ a SŠ,
obsah pro mobilní aplikaci Planeta
lokality natáčení
Podpora v
Praha - lokality Praha 3
(Olšanské hřbitovy,
režimu de
(programování, vytvoření textového i
Vítkov, park Parukářka
minimis.
obrazového obsahu), nákup
a okolí televizní věže
drobného materiálu pro
na Žižkově)
přírodovědné workshopy
(dalekohled, Petriho misky,
Ependorfky, materiál pro
experimenty a pozorování pod
mikroskopem), služby profesionální
PR agentury

Rozšíření a
revitalizace zelené
Na Lučinách 2535/1 a
1
plochy za domem a ve 2536/3, Praha 3
vnitrobloku

zrušení stávajícího záhonu, položení
dlažby, vyvýšené záhony na trvalky Podpora v
a bylinky, rostlinný materiál,
režimu de
mulčovací kůra, výsadba trvalek,
minimis.
výsadba dřevin

4,1

4,4

3,6

3,8

3,9

4,6

2,3

3,6

3,8

3,4

2,9

3,0

4,5

4,3

3,6

3,6

3,9

4,7

3,1

3,8

4,0

3,6

3,4

3,0

24,1

25,0

18,9

20,8

49 700 Kč

Hlavní cílem dotace je podpora
činnosti kroužku, jehož cílem je
jak teoretické tak praktické
seznámení dětí se životem včel a
49 700 Kč péčí o ně. Zároveň se jedná o
činnost, která není směřovaná
pouze na členy kroužku, nýbrž je
otevřená i pro širší veřejnost
(např. školy a školky na Praze 3).

14 800 Kč

Dobře zpracovaná žádost o
dotaci s cílem seznámení dětí s
chovem domácích zvířat a s
14 800 Kč nutností jejich součinnosti při
zajištění pravidelné péče o tato
zvířata. Dotace poskytnuta v plné
výši.

150 000 Kč

Žádost o dotaci slouží především
na pokrytí nákladů souvisejících
0 Kč s natočením dokumentárního
filmu. V tomto případě by bylo
vhodné žádat o dotaci MHMP.

102 200 Kč

Dotace má podpořit kultivaci
blízkého okolí domu Na Lučinách
2535, součástí velmi dobře
zpracovaného projektu je kromě
zřízení vyvýšených záhonů,
85 400 Kč
instalace pergoly s výsadbou
popínavých dřevin, které
pomohou k zastínění časti tohoto
veřejného prostranství. Dotace je
částečně snížená.
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11

12

13

2327

2282

2309

Společenství
vlastníků Koněvova
138, Praha 3

Záhony pro školky
z.s.

Zvířecí svět, z.s.

26470977

05291691

04790944

Revitalizace
1 vnitrobloku - více
zeleně, lepší život

úprava povrchu, velké plastové,
popř. kameninové květináče a
truhlíky, zakrslé dřeviny (jehličnany,
Koněvova 138, Praha 3 listnaté dřeviny), nízké trvalky a
letničky, sudy na jímání dešťové
vody, kompostér, zahradní sedací
nábytek

4 Záhony pro školky

Praha 3: MŠ
Pražačka, MŠ Jarov,
Dětská skupina ZŠ
Cimburkova, popř.
zapojení i dalších
mateřských škol,
pokud projeví zájem

3 Zvířecí svět 2021

Praha 3

didaktický program (workshopy pro
děti, semináře pro vyučující),
zahradní slavnost s divadelním
představením, výstavkou sešitů a
senzoriálními workshopy,
zahradnická výbava (sadba – setba,
popř. záhon, kompostér a nářadíčko
pro 1 novou školku)

veterinární péče a léky , odblešení,
odčervení, krmivo vč. veterinární
diety, stelivo, deky, desinfekce,
hygienické prostředky, phm

Podpora v
režimu de
minimis.

Mimo režim
veřejné
podpory.

Podpora v
režimu de
minimis.

3,8

3,9

3,3

3,6

3,4

4,1

3,4

3,5

4,1

3,3

3,9

3,0

3,0

3,8

3,1

3,0

3,8

3,4

20,0

22,1

21,1

111 738 Kč

SVJ Koněvova podalo žádost v
podprogramu zakládání nových
zelených ploch, jejich obnova,
přičemž předložený projekt se
zbývá především stavební
úpravou výše uvedeného
vnitrobloku. Obnova zeleně
spočívá pouze v rozmístění
kontejnerů pro výsadbu konifer a
20 000 Kč trvalek a umístění dvou sudů pro
zachytávání dešťové vody.
Projekt včetně rozpočtu není
dobře připraven. KŽP
odsouhlasila navýšení celkového
počtu bodů z 19,01 na 20 a
přiznala dotaci na pořízení
květináčů, zeminy, rostlinného
materiálu a sudů na děšťovou
vodu.

62 850 Kč

Dotace, týkající se zlepšení
využívání zahrad mateřských
škol (instalace vyvýšených
40 800 Kč
záhonů, kompostérů) přispěje k
rozvoji enviromentální výchovy
dětí. Dotace je částečně snížená.

25 000 Kč

Žádost o dotaci je vázaná na
zajištění veterinární péče např.
při kastraci toulavých koček
včetně následné péče. Tato
činnost probíhá po celé Praze
včetně Prahy 3. Žádost o dotaci
18 000 Kč
je částečně snížená a je
podmíněná dodáním
veterinárního potvrzení o
provedení kastrace týkající se
odchytnutých koček na Praze 3,
a to v termínu do 31.10.2021.

610 950 Kč

348 600 Kč
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Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Maximální
počet bodů

Kritéria platná pro všechny podprogramy

Podprogramy

1. Kvalita zpracování projektu
1. Podpora sportu dětí a mládeže

2. Podpora sportu pro širokou veřejnost
(nevýkonnostní sport)

·

kvalita zpracování

·

soulad s cíli dotačního programu

·

aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

5

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

3. Podpora handicapovaných sportovců a seniorů

·

reálný a vyrovnaný rozpočet

·

podrobný popis výdajů a příjmů projektu

·

transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

5

3. Význam projektu pro obyvatele Prahy 3

5

4. Velikost členské základny / předpokládaný počet účastníků

5

5. Kontinuita projektu

5

1

2

3

2346

Název / jméno
žadatele

Box club Žižkov, z.s.

2347

Box club Žižkov, z.s.

2255

Boxing club Rebel
z.s.

IČ / rok
narození

·

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

·

aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

Specifikace projektu
Název projektu
Místo realizace

Konkrétní účel použití finančních
prostředků

Forma
poskytnutí
dotace ve
vztahu k
veřejné
podpoře

63828430

sportovní vybavení (boxerské lapy,
rukavice, švihadla, helmy, ochranné
pomůcky na sparing a zápasy),
pokrytí sportovních soustředění
Mimo režim
Projekt DUO prevence Fittopfitness,
1
nejlepších boxerů (doprava, strava a veřejné
kriminality a drog
Seifertova 49, Praha 3
ubytování), zapůjčení, stavbu a
podpory.
bourání ringu, odměny pro rozhodčí,
zdravotníky a věcné ceny pro
účastníky

63828430

Příspěvek na provoz a
nájem tělovýchovného Fittopfitness,
1
nájem tělocvičny
zařízení Box Club
Seifertova 49, Praha 3
Žižkov

04627083

Celoroční sportovní
1
činnost Rebelátek

Mimo režim
veřejné
podpory.

pomůcky pro děti (rukavice, chrániče
Podpora v
holení a ochranné helmy), lehké
Koněvova 57, Praha 3
režimu de
lapy, dlouhý a úzký boxovací pytel,
minimis.
částečné pokrytí nájmu

5

Body za jednotlivá kritéria

1.

3,3

3,5

3,7

2.

3,2

3,5

3,2

3.

3,3

2,5

3,7

4.

3,7

3,5

3,3

5.

4,5

3,8

4,0

6.

4,0

3,5

3,3

Celkový počet
bodů

ID
žádosti
v DSW

Podprogram

6. Společenská odpovědnost projektu, např.:

22,0

20,3

21,2

Požadovaná
výše dotace

Návrh Výboru
pro dotační
politiku

Slovní hodnocení

107 100 Kč

Komise oceňuje společenský
přínos projektu pro děti a mládež
Prahy 3. Dotace snížena z
55 000 Kč důvodu omezených finančních
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.

57 400 Kč

Komise doporučuje do názvu
projektu promítnout obsahový cíl
projektu a ne provozní náklady.
Dotace snížena z důvodu
30 000 Kč
omezených finančních
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.

147 000 Kč

Projekt s dobrým záměrem.
Dotace sníženy z důvodu
omezených finančních
13 000 Kč
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.
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4

5

2272

2410

6

2359

7

2369

Boxing club Rebel
z.s.

Buči z.s.

BUTCHIS, z.s.

BUTCHIS, z.s.

04627083

Podpora
3 handicapovaných
sportovců v roce 2021

částečné pokrytí provozu (energie,
nájemné, úklid), pomůcky pro
zpevnění středu těla, balanční míče
Koněvova 57, Praha 3
a posilovací gumy s mírným a
středním odporem, měkká podložka
pro vozíčkáře

22896163

Turistický oddíl
1 mládeže ze sociálně
slabých rodin

Území Prahy 3,
výjezdní akce po celé
ČR

27024784

Pronájem sportovní
haly VŠE, Na
Třebešíně 3215/1,
1 Praha 3 pro zajištění
celoročního provozu
florbalového klubu
Butchis

Sportovní hala VŠE,
Na Třebešíně 3215/1,
Praha 3

pronájem sportovní haly

27024784

Florbalové
1 soustředění Butchis
2021

Střední škola
technická Most,
Dělnická 21, Most

Mimo režim
pronájem, strava, ubytování, odměny
veřejné
trenérům
podpory.

22846026

1 Pohyb hrou 2021

areál Sport Vítkov,
ulice Pražačka, park
Vítkov, Praha 3

finanční prostředky na kvalifikované
trenéry pro beachvolejbal a
všestrannost, tréninkové vybavení
(míče, sítě, lajny, kloboučky atd.),
energie (provoz haly, oddělené
nádrže na topný olej)

Mimo režim
veřejné
podpory.

areál Sport Vítkov,
ulice Pražačka, park
Vítkov, Praha 3

finanční prostředky na kvalifikované
trenéry, organizace turnajů a volné
hry pro účastníky, částečné pokrytí
provozních nákladů (vytápění haly,
osvětlení haly), fotodokumentace a
propagace, ceny pro účastníky

Mimo režim
veřejné
podpory.

3,7

4,0

3,5

4,3

3,8

2,8

Sportovní hala
Třebešín, Na
Třebešíně 3215/1,
Praha 3

pronájem haly, ubytování účastníků

Podpora v
režimu de
minimis.

4,2

4,2

3,2

3,2

4,0

4,7

doprava, montáž a demontáž
mobilní stěny a dopadiště do školy,
montáž chytů a stavba lezeckých
cest na mobilní stěně ve škole, část
nákladů na školení pedagogů

2258

Club Sport Vítkov,
z.s.

9

2259

Club Sport Vítkov,
z.s.

22846026

Beachvolejbal pro
2
každého 2021

10

2357

Česká federace
Powerchair Hockey
z. s.

27051439

Playoff České
3 Powerchair Hockey
ligy 2021

8

11

12

2308

České sportovní
lezení z.s.

2310

České sportovní
lezení z.s.

4,0

3,5

3,7

3,5

3,7

4,2

22,5

90 000 Kč

Projekt s dobrým záměrem.
Dotace sníženy z důvodu
omezených finančních
36 000 Kč
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.

osobní náklady (lektor turistiky
(DPP), vedoucí turistických akcí),
Mimo režim
doprava, náklady na technické a IT veřejné
zabezpečení elektronické poznávací podpory.
hry

2,8

3,2

3,2

2,5

4,2

4,3

20,2

97 000 Kč

27 000 Kč

Mimo režim
veřejné
podpory.

3,7

3,7

2,8

4,0

3,0

3,0

20,2

200 000 Kč

Dotace snížena z těchto důvodů:
chybí informace o zajištění
50 000 Kč financování i z jiných zdrojů; u
pronájmu je vhodné doplnit, zda
byly poptány i jiné možnosti.

76 850 Kč

Dotace nepřidělena z důvodu
nevyváženého rozpočtu (vysoké
0 Kč náklady na akci na jednoho
účastníka) a nízké společenské
odpovědnosti projektu.

05663148

1 Lezení do škol

ZŠ Pražačka, Nad
Ohradou 25, Praha 3

05663148

Školní Boulder pohár
1
2021

část nákladů na úhradu pronájmu
Lezecká stěna Boulder lezecké stěny pro uspořádání
bar, U Výstaviště
pražského kvalifikačního kola
230/11, Praha 7
závodu, náklady na stavbu
závodních lezeckých cest

Podpora v
režimu de
minimis.

3,7

3,8

3,3

3,7

2,8

3,2

3,3

3,8

3,2

3,7

2,3

2,7

18,7

Dotace snížena z důvodu
nevyváženého rozpočtu - vysoké
náklady na akci na jednoho
účastníka.

62 000 Kč

Dotace snížena o osobní potřeby
sportovců a z důvodu
omezených finančních
32 000 Kč
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.

22,2

80 000 Kč

Dotace snížena z důvodu nižší
podpory na osobní náklady a z
důvodu omezených finančních
22 000 Kč
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.

23,3

30 000 Kč

Dotace navržena z důvodu
25 000 Kč podpory kontinuální činnosti
handicapovaných sportovců.
Dotace navržena z důvodu
podpory poznávání různých
sportovních aktivit pro děti a
možnosti si zároveň aktivitu
20 000 Kč
vyzkoušet. Z důvodu chybějící
členské základny v Praze 3 ale
není požadavek na 100% pokrytí
nákladů podpořen.

20,8

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,2

4,2

3,2

2,7

3,3

2,5

20,1

30 000 Kč

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,0

4,2

2,3

2,2

2,2

2,2

17,0

20 000 Kč

0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu
chybějící členské základny z
Prahy 3 a nízkého
společenského přínosu.
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13

14

15

16

17

2190 Cheer Academy, z.s.

2168

2185

2201

2361

JULIUS, z.s.

JULIUS, z.s.

Junák - český skaut,
4. přístav Jana
Nerudy Praha, z. s.

Klub národní házené
Spoje Praha, z. s.

03430251

22728252

22728252

61387941

26635038

Cheer Academy na
Praze 3 rok 2021

ZŠ Jarov, V
Zahrádkách 48/1966,
Praha 3

nákup kostýmů a sportovní obuvi,
pronájem prostor pro trénování,
pronájem a ubytování v rámci letního
soustředění, nákup dataprojektoru
pro zlepšení video rozboru
Mimo režim
choreografií, nákup sportovních
veřejné
pomůcek (air track, švidhadla,
podpory.
posilovací gumičky), reproduktor,
střih soutěžní hudby, registrační
poplatky na soutěže v rámci ČR,
vzdělávací kurzy pro trenéry,
sportovní campy pro děti

4,0

3,3

3,7

3,7

4,2

3,7

22,5

230 000 Kč

Komise podporuje záměr a
40 000 Kč činnost spolku a oceňuje
spolupráci s MČ Praha 3.

Centrum sportu a
turistiky

nákup a obnova cvičebních a
ochranných pomůcek (pytle,
nástěnné žíněnky, nácvikové
figuríny, cvičné lapy, velké boxerské
Havlíčkovo nám. 11,
rukavice, pytlovky, pracovní
Praha 3, fara Svatého
Mimo režim
rukavice, bandáže, suspenzory,
Bartoloměje, Prelátská
veřejné
chrániče na zuby, cviční lana, cvičné
12/10, Praha 14,
podpory.
gumy, švihadla, zátěžové balony,
Praha a okolí
ochranné helmy a vesty), sportovní
a turistická obuv, nordic walking,
pláštěnky, zdravotní a hygienické
potřeby

3,7

3,3

3,5

3,2

3,3

4,0

21,0

105 000 Kč

Komise podporuje činnost
35 000 Kč spolku, ale dotace snížena z
důvodu nevyváženého rozpočtu.

Centrum sportu a
3 turistiky - rehabilitační
programy

Havlíčkovo nám. 11,
Praha 3, fara Svatého
Bartoloměje, Prelátská
12/10, Komunitní
centrum Plechárna,
Bryksova 20, Praha
14, v místě bydliště
seniorů

doprava pro seniory, ochranné a
sportovní pomůcky pro seniory a pro
Mimo režim
rodiče a děti (švihadla, zátěžové
veřejné
balony, činky, gumová lana, nordic
podpory.
walking, karimatky, ochranné helmy
a vesty)

2,8

2,8

3,2

2,8

3,0

3,3

18,0

70 000 Kč

Lakrosový kroužek při
4. přístavu

Skautský areál
Pitterova 2892/1,
Praha 3; Sportovní
hala Třebešín, Na
Třebešíně 3215/1,
Praha 3 (zimní
příprava); soustředění
a pořádání turnajů na
pronajatých hřištích

sportovní vybavení (doplnění dresů
dětského týmu sadou trenýrek,
doplnění brankářské výstroje betony
pro juniory a brankářskými
Podpora v
trenkami), částečné finanacování
režimu de
pořádaných turnajů (ceny pro vítěze
minimis.
a pronájem hřiště), částečné
financování výjezdních soustředění
(doprava, ubytování a pronájem
sportovišť)

4,2

4,3

3,7

3,0

4,2

3,7

23,0

40 000 Kč

Projekt podpořen z důvodu
30 000 Kč kvality zpracování projektu a
kontinuální činnosti.

Hřiště na národní
házenou, Na Balkáně
812, Praha 3

pronájmy hřiště, tělocvičen a
sportovních hal, materiální
zabezpečení (nákup sportovního
náčiní a tréninkového oblečení,
pořadatelství sportovních akcí
(pronájem sportoviště, drobné
odměny pro vítěze, materiál pro
přípravu dětského dne, výroba
textilu pro turnaj v miniházené,
platba rozhodčím), trenéři mládeže
(úhrada DPP trenérům, sportovní
náčiní pro trenéry, školení), náklady
za dopravu na zápasy a turnaje
(autobusy, osobní automobily),
startovné, soustředění (ubytování,
stravování, vstupy, vleky, výroba
sportovních triček či dalšího textilu)

70 000 Kč

Komise podporuje činnost spolku
provozující tradiční český sport a
dlouhodobou kontinuitu. Dotace
snížena z důvodu omezených
55 000 Kč
finančních prostředků
vyčleněných pro oblast
tělovýchovy a sportu z Dotačního
fondu MČ Praha 3.

1

1

1

1

KNH Spoje Praha v
roce 2021

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,2

4,2

3,8

3,5

4,3

3,0 23,0

0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu
duplicity projektu s projektem
poř. č. 14 (ID 2168) a
nevyváženého rozpočtu.
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18

19

2341

2403

Klub rodičů při
Miličově domě

Kriketová Akademie
ČR, z.s.

70813833

1

04386621

2

Mimo režim
veřejné
podpory.

2,8

2,7

1,8

1,8

3,2

2,5

14,8

25 000 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu
omezeného významu pro Prahu
3. Aktivita se týká malého počtu
0 Kč dětí a jejich rodičů z jedné MŠ.
Podobné aktivity se běžné konají
i na jiných školách bez dotační
podpory MČ.

propagace kriketu v Praze 3,
zajištění a organizace akce,
Za Žižkovskou
pronájem hřiště, osobní náklady
vozovnou 2716, Praha
(zdravotník, trenéři, organizátoři,
3
moderátoři), občerstvení pro děti,
medaile a trofeje pro vítěze

Podpora v
režimu de
minimis.

3,7

3,7

3,0

3,3

3,3

2,3

19,3

68 100 Kč

0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu
chybějící členské základny z
Prahy 3 a nízkého
společenského přínosu.

Sportovní hala
Třebešín, Na
Třebešíně 3215/1,
Praha 3

propagace kriketu v Praze 3,
zajištění a organizace turnaje,
pronájem sportovní haly, osobní
náklady (zdravotník zotavovacích
akcí, trenéři, organizátoři a
moderátoři), medaile a trofeje pro
vítěze, pitný režim pro účastníky

Podpora v
režimu de
minimis.

3,8

3,3

2,5

2,8

2,8

2,2

17,5

63 100 Kč

0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu
chybějící členské základny z
Prahy 3 a nízkého
společenského přínosu.

1,7

2,0

2,8

3,3

3,5

2,2

15,5

200 000 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu
nízké kvality projektu a
0 Kč především rozpočtu (nekonkrétní
nákladové položky,
nevyváženost rozpočtu).

140 000 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu
nízké kvality projektu a
0 Kč především rozpočtu (nekonkrétní
nákladové položky,
nevyváženost rozpočtu).

170 000 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu
nízké kvality projektu a
0 Kč především rozpočtu (nekonkrétní
nákladové položky,
nevyváženost rozpočtu).

250 000 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu
nízkého společenského přínosu
pro obyvatele Prahy 3 a chybějící
0 Kč pevné členské základny. Komise
preferuje fungování projektu na
komerční bázi, aniž by se
výrazněji zvýšily náklady rodičů.

150 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou
kvalitní činnost a význam
společnosti v Praze 3. Dotace
snížena z důvodu omezených
50 000 Kč
finančních prostředků
vyčleněných pro oblast
tělovýchovy a sportu z Dotačního
fondu MČ Praha 3.

Olympiáda v MŠ
Milíčův dům

zahrada MŠ Milíčův
dům, Sauerova 2,
Praha 3

Rodinný den s
kriketem 2021

pronájem sportovních potřeb a
vybavení, zajištění účasti aktivního
sportovce olympionika, medaile a
drobné tématické upomínkové
předměty pro děti, tisk materiálů,
občerstvení a pitný režim během
akce

20

2409

Kriketová Akademie
ČR, z.s.

04386621

Turnaj o pohár
1 Kriketové Akademie
2021

21

2095

Kutil gym box club
fitness, spolek

22607650

1

Podpora sportu dětí a
mládeže Kutil gym

Táboritská 16/24,
Praha 3

soustředění (ubytování, stravování,
pronájem sportovišť, potravinové
Podpora v
doplňky), provozní náklady na
režimu de
tělocvičnu, boxernu, toalety a sprchy minimis.
(vytápění, elektřina, voda)

2097

Kutil gym box club
fitness, spolek

22607650

Podpora sportu pro
2 širokou veřejnost Kutil
gym

Táboritská 16/24,
Praha 3

výplaty specializovaných trenérů z
romské komunity a dalších sociálne
slabších skupin, cestovní náklady,
pronájem sálu

22607650

Podpora
handicapovaných
3
sportovců a seniorů
Kutil gym

Táboritská 16/24,
Praha 3

další vzdělávání trenérů a asistentů,
úprava sociálního zařízení včetně
sprch, propagace v centrech sociální Podpora v
péče, domovech pro seniory a
režimu de
dalších zařízeních, které s
minimis.
handicapovanými občany
spolupracují

Základní školy Prahy
3: ZŠ Jiřího z
Poděbrad, ZŠ
Pražačka, ZŠ Jarov,
ZŠ Lupáčova, ZŠ
Perunova

odměny pro kvalifikované trenéry a
instruktory, příspěvek na jejich
vzdělání, materiální vybavení pro
realizaci kurzů, pronájmy sportovišť,
organizační zajištění a propagaci
projektu

22

23

24

25

2119

2220

2231

Kutil gym box club
fitness, spolek

LUDUS MAGNUS, z.s.

My.Aktivity o.p.s.

03578151

24191345

1

Sportovní kroužky při
školách Praha 3

Celoroční sportovní
3 aktivity pro seniory
Prahy 3

pronájmy sportovišť, tělocvičen a
dalších prostor potřebných k
realizaci projektu, honoráře (DPČ,
DPP, faktury) lektorů, trenérů,
Rodinné a pohybové
cvičitelů a osob, kteří projekt
centrum Pražačka,
administrují a realizují, nákup
Nad Ohradou 2667/17, sportovních pomůcek a vybavení,
Praha 3
nákup grafických služeb, tisk
materiálů, distribuce, správa
sociálních sítí, zajištění občerstvení
na akcích pro seniory a sociálně
slabé

Podpora v
režimu de
minimis.

Mimo režim
veřejné
podpory.

Mimo režim
veřejné
podpory.

2,3

2,7

3,0

3,3

2,5

2,2

3,0

4,3

2,7

2,8

1,0

3,7

2,0

2,0

2,0

3,8

2,0

1,8

2,0

4,0

3,5

3,7

15,0

15,2

2,0 13,0

4,0

23,2
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26

27

2241

2251

My.Aktivity o.p.s.

My.Aktivity o.p.s.

2088

NOVÁ TROJKA, z.s.

29

24191345

24191345

Cyklus sportovních a
1 pohybových kroužků
pro děti z Prahy 3

Praha 3: Rodinné a
pohybové centrum
Pražačka, Nad
Ohradou 2667/17,
Sportovní a rekreační
areál Pražačka, TJ
Spoje Praha, TJ Sokol
Žižkov II

DPP lektorů a trenérů, DPP
administrace, DPČ koordinátorů,
Mimo režim
nájmy sportovišť a učeben,
veřejné
materiálové náklady (sportovní
podpory.
potřeby a nářadí, sportovní a učební
pomůcky), náklady na reklamu a PR

Letní příměstské
1 sportovní tábory pro
děti z Prahy 3

Praha 3: Sportovní a
rekreační areál
Pražačka, TJ Sokol
Žižkov II, TJ Spoje
Praha, park Krejcárek

pronájem prostor a sportovišť, DPČ
koordinátora sportovních aktivit a
koordinátora akcí, DPP lektorů,
trenérů a asistentů, vybavení
(sportovní potřeby a pomůcky),
občerstvení, stravování, pitný režim,
propagace a PR, zdravotnické
zajištění, hygienické potřeby, úklid
prostor

Rodinné a kulturní
centrum Nová Trojka,
Jeseniova 519/19,
Praha 3, případně
venkovní lokality a
sportoviště Prahy 3

materiální náklady (kancelářské a
hygienické potřeby, cvičební
pomůcky pro vnitřní i venkovní
aktivity), provozní náklady (spotřeba
elektrické energie, vodné a stočné,
ÚT a TUV, nájemné), tisk
Mimo režim
propagačních materiálů, lektorné,
veřejné
mzdové náklady (HPP, DPČ, DPP a
podpory.
pojistné ke mzdám přímých
pracovníků projektu, tj.
koordinátorky, lektorů jednotlivých
programů a části nákladů na mzdy
vedoucích a administrativních
pracovníků)

4,0

4,5

3,7

3,5

3,7

2,5

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,0

3,7

3,5

3,5

3,7

SPORTUJEME V
NOVÉ TROJCE 2021

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,2

4,0

3,7

4,0

4,0

4,3

4,0

3,7

4,2

4,3

250 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou
kvalitní činnost a význam
společnosti v Praze 3. Dotace
snížena z důvodu omezených
70 000 Kč
finančních prostředků
vyčleněných pro oblast
tělovýchovy a sportu z Dotačního
fondu MČ Praha 3.

215 600 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou
kvalitní činnost a význam
společnosti v Praze 3. Dotace
snížena z důvodu omezených
50 000 Kč
finančních prostředků
vyčleněných pro oblast
tělovýchovy a sportu z Dotačního
fondu MČ Praha 3.

21,8

84 008 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou
kvalitní činnost a význam spolku
v Praze 3. Dotace snížena z
30 000 Kč důvodu omezených finančních
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.

3,0

21,3

20 000 Kč

Projekt podpořen z důvodu
10 000 Kč kvality zpracování projektu a
kontinuity projektu.

3,2

3,5

23,2

23,8

26594161

2

2236

OLYMP FLORBAL,
z.s.

26575418

Podpora celoroční
činnosti sportovního
1 klubu OLYMP
FLORBAL pro děti z
MČ Praha 3

Lupáčova 1200/3,
Praha 3

pronájem tělocvičen a hal na území
MČ Praha 3

30

2222

Orel jednota Praha Balkán

72042265

Tenisový kemp dětí a
1 mládeže TK Orel
jednota Praha Balkán

Frýdlant v Čechách

částečná úhrada nákladů: nájem
Podpora v
sportovního zařízení, materiální
režimu de
zajištění soustředění, stravné pro
minimis.
účastníky a organizační zajištění akcí

3,3

2,5

3,2

3,5

3,5

1,7

17,7

100 000 Kč

0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu
malého společenského přínosu a
chybějící bližší specifikace
položkových nákladů.

31

2324

Orel jednota Praha Balkán

72042265

Tenisový klub TK Orel
Na Balkáně 812,
1 jednota Praha Balkán
Praha 3
provoz

úhrada faktur za plyn, elektřinu a
vodu

Podpora v
režimu de
minimis.

3,0

2,8

3,0

3,3

3,8

2,3

18,3

200 000 Kč

0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu
malého společenského přínosu a
chybějící bližší specifikace
položkových nákladů.

Provoz pohybového a
hudebního centra pro
1 zrakově a
kombinovaně
handicapované děti.

pronájem pohybového centra,
vybavení a materiál na ušití
speciálních pomůcek pro zrakově
postižené děti, propagace projektu,
Podpora v
mzdy a zákonné odvody ke mzdám
režimu de
(koordinátorka projektu, instruktoři,
minimis.
švadlena), propagace projektu, další
služby projektu (práce elektrikáře,
právní služby, vedení účetnictví,
fundraising)

28

32

2077

OSVĚTA z.s.

05978548

Bellušova 1877/68,
Praha 5

3,7

3,3

2,5

2,5

3,7

4,7

20,3

60 000 Kč

Dotace snížena z důvodu
malého počtu účastníků z Prahy
3 a omezených finančních
35 000 Kč
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.
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33

34

35

36

37

38

39

40

2090

2127

2167

2064

2115

2336

Raptor Dojang, z.s.

REMEDIUM Praha
o.p.s.

SDRUŽENÍ ZÁVODŮ
BĚCHOVICE

Senior fitnes z. s.

Senior fitnes z. s.

SK Floorball
Academy z. s.

2377

Smart Running z.s.

2358

spolek Kung - Fu
škola Petry
Lorenzové

26530431

68403186

60456027

22724770

1

2

Olympijský sport
Taekwondo WT

Základní škola nám.
Jiřího z Poděbrad
1685/7-8, Praha 3

Pohybové programy
pro seniory

mzdové náklady (odměny lektorům,
Mimo režim
část mzdy provozní a koordinátorek
Táboritská 24, Praha 3
veřejné
projektu), nájemné a údržba prostor,
podpory.
úklid cvičebních prostor, propagace

Závod Běchovice –
2 Praha 125. ročník
silničního závodu

2

Senioři Prahy 3 v
pohybu

Fotbal v chůzi - Praha
3

Start: 13. kilometr ulice
Českobrodské v
Běchovicích, cíl:
křižovatka ulice
Koněvova a Za
Žižkovskou vozovnou,
Praha 3

Praha 3: Seifertova
49, Táboritská 23, Na
Balkáně 21

uhrazení části nájmu
tělovýchovného zařízení v Základní
škole nám. Jiřího z Poděbrad

zajištění sportovní trati závodu,
přeprava zavazadel běžců ze startu
do cíle, zajištění tratí Policií ČR a
zdravotníky, zajištění měření
dosažených časů běžců, zajištění
startovních kanceláří, vybudování
startovního a cílového zařízení a
jejich ozvučení, informování
účastníků, jejich občerstvení v cíli i
na trati závodu a osprchování v cíli,
rozhodčí a delegáti, propagace

pronájem cvičebních prostor

SŠ Jarov, Učňovská 1,
pronájem prostor pro tréninky
Praha 9

Mimo režim
veřejné
podpory.

Mimo režim
veřejné
podpory.

Mimo režim
veřejné
podpory.

Mimo režim
veřejné
podpory.

22724770

2

01710699

Celoroční kurzy
sportovní
Perunova 975/6,
1 všestrannosti se
Praha 3
specializací florbal pro
děti a mládež z Prahy 3

odborné trenérské a organizační
vedení, vlastní interní systém
Podpora v
vzdělávání, svazový trenérský portál
režimu de
českého florbalu a SPV, odborná
minimis.
školení, náklady na pronájem
sportovišť

04094379

Běžecká škola Prahy 3
pro všechny věkové
Park Vrch Vítkov,
2 skupiny a nevyjímaje
Pražačka, Praha 3
zdravotně postižené
sportovce pro rok 2021

částečné pokrytí nákladů na vedení
tréninků, propagace akce,materiál a
pomůcky pro realizaci tréninků,
Mimo režim
závodů a seminářů, náklady za
veřejné
pronájem prostoru šaten, zázemí a
podpory.
atletické dráhy, organizace Běžecké
školy Prahy 3 a dalších aktivit
(závody, semináře)

penzion Rudolf,
Liberec - Rudolfov

Mimo režim
veřejné
podpory.

26634431

1 Letní soustředění

ubytování, strava a pitný režim

4,2

4,3

4,2

4,0

3,7

4,0

3,7

3,2

4,2

4,0

4,0

3,3

3,8

4,3

3,5

2,7

3,8

4,0

3,5

3,7

3,0

3,3

3,7

3,5

3,0

3,8

3,0

4,0

2,7

3,7

3,0

3,8

4,0

4,3

4,7

3,3

3,7

3,8

4,0

4,3

4,2

4,0

3,3

3,7

3,3

2,3

1,8

2,5

23,3

24,5

22,7

22,0

20,2

21,5

19,7

20,0

50 000 Kč

Komise oceňuje kvalitu
zpracování projektu. Dotace
snížena z důvodu omezených
30 000 Kč finančních prostředků
vyčleněných pro oblast
tělovýchovy a sportu z Dotačního
fondu MČ Praha 3.

120 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou
činnost společnosti pro seniory
Prahy 3. Dotace snížena z
60 000 Kč důvodu omezených finančních
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.

250 000 Kč

Komise oceňuje tradici závodu,
velké mediální zviditelnění Prahy
3 jako nejstaršího silničního běhu
v Čechách, propagaci aktivního
60 000 Kč způsobu života. Dotace snížena
z důvodu omezených finančních
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.

50 000 Kč

Komise oceňuje nabídku
sportovních aktivit pro seniory
Prahy 3. Dotace snížena z
40 000 Kč důvodu omezených finančních
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.

16 800 Kč

Komise oceňuje nabídku
sportovních aktivit pro seniory
Prahy 3. Dotace snížena z
16 800 Kč důvodu omezených finančních
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.

23 000 Kč

Komise oceňuje nabídku
sportovních aktivit pro Prahu 3.
Dotace snížena z důvodu
10 000 Kč omezených finančních
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.

59 865 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu
nízkého společenského přínosu
a neodpovídající členské
0 Kč
základně. Komise preferuje
fungování projektu na komerční
bázi.

88 000 Kč

Dotace snížena z důvodu nízké
kvality zpracování projektu a
vágnosti rozpočtu. Komise
20 000 Kč
doporučuje zvýšit kvalitu
zpracování projektu, především
rozpočtu.
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41

2362

spolek Kung - Fu
škola Petry
Lorenzové

42

2363

spolek Kung - Fu
škola Petry
Lorenzové

43

44

45

46

47

48

2364

2331

2389

2397

2398

2399

spolek Kung - Fu
škola Petry
Lorenzové

Sportovní klub ZŠ
Jeseniova, z.s.

Sportovní klub ZŠ
Jeseniova, z.s.

Sportovní klub ZŠ
Jeseniova, z.s.

Sportovní klub ZŠ
Jeseniova, z.s.

Sportovní klub ZŠ
Jeseniova, z.s.

26634431

Rozšiřování
1
dovedností mistra

26634431

1

Drobná rekonstrukce
tělocvičny

příspěvek na studijní pobyt v
Cimburkova 19, Praha
Karlsruhe, úhrada výuky taichi a
3; Karlsruhe, Německo
víkendový seminář sanda

Mimo režim
veřejné
podpory.

2,3

1,8

1,5

2,0

2,2

1,3

11,2

17 000 Kč

Projekt nepodpořen z těchto
důvodů: projekt je zaměřen pro
0 Kč úzkou málopočetnou cílovou
skupinu; nízká kvalita zpracování
projektu i rozpočtu.

Cimburkova 19, Praha
oprava zdí, výmalba
3

Mimo režim
veřejné
podpory.

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

14,0

30 000 Kč

Projekt nepodpořen z těchto
důvodů: projekt je zaměřen pro
0 Kč úzkou málopočetnou cílovou
skupinu; nízká kvalita zpracování
projektu i rozpočtu.

21 000 Kč

Projekt nepodpořen z těchto
důvodů: projekt je zaměřen pro
úzkou málopočetnou cílovou
skupinu; nízká kvalita zpracování
0 Kč
projektu i rozpočtu. Přínosy
projektu neodpovídají
předpokládaným nákladům
mezinárodní cesty.

100 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou a
odbornou činnost klubu při práci
s dětmi a mládeži. Dotace
sníženy z důvodu omezených
70 000 Kč
finančních prostředků
vyčleněných pro oblast
tělovýchovy a sportu z Dotačního
fondu MČ Praha 3.

100 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou a
odbornou činnost klubu při práci
s dětmi a mládeži. Dotace
sníženy z důvodu omezených
60 000 Kč
finančních prostředků
vyčleněných pro oblast
tělovýchovy a sportu z Dotačního
fondu MČ Praha 3.

60 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou a
odbornou činnost klubu při práci
s dětmi a mládeži. Dotace
sníženy z důvodu omezených
40 000 Kč
finančních prostředků
vyčleněných pro oblast
tělovýchovy a sportu z Dotačního
fondu MČ Praha 3.

50 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou a
odbornou činnost klubu při práci
s dětmi a mládeži. Dotace
sníženy z důvodu omezených
30 000 Kč
finančních prostředků
vyčleněných pro oblast
tělovýchovy a sportu z Dotačního
fondu MČ Praha 3.

20 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou a
odbornou činnost klubu při práci
s dětmi a mládeži. Dotace
sníženy z důvodu omezených
10 000 Kč
finančních prostředků
vyčleněných pro oblast
tělovýchovy a sportu z Dotačního
fondu MČ Praha 3.

doprava velmistra z Karlsruhe do
Cimburkova 19, Praha
Prahy, jeho ubytování a příspěvek
3
na velmistrovu lektorskou práci

26634431

1 Seminář s velmistrem

49278932

Soutěžíme s
"JESKOU" - jarní běhy
mimo dráhu, soutěžní
Hřiště a tělocvičny ZŠ
1 pohár pro přípravky a
Jeseniova 96, Praha 3
žactvo, halový pohár,
adventní soutěžení,
trenérský seminář

49278932

49278932

49278932

49278932

1

1

1

2

Mimo režim
veřejné
podpory.

technické a organizační zajištění
závodů: ceny pro účastníky, zajištění
zdravotního dozoru na závodech,
Mimo režim
elektrická časomíra, pronájem
veřejné
mobilních WC, medaile, diplomy,
podpory.
pronájem atletická hala úhrada
nákladů na zajištění lektorů, úhrada
ubytování účastníků semináře

Doprava na
soustředění a závody

doprava v rámci ČR
dle rozpisu závodů a
soustředění: Praha Strážné, Lučkovice u
Blatné, Litomyšl,
Albrechtice nad
Vltavou, Ostrava

Prázdninové léto s
"JESKOU"

pronájem prostor, zajištění
doprovodného programu a
Hřiště a tělocvičny ZŠ
sportovních aktivit (návštěva
Jeseniova 96, Praha 3
lanového centra, doprava, vstupné,
účastnická trika)

úhrada nákladů za dopravu: Praha Mimo režim
Strážné, Praha- Lučkovice u Blatné,
veřejné
Praha - Litomyšl, Praha - Albrechtice
podpory.
nad Vltavou, Praha - Ostrava

Mimo režim
veřejné
podpory.

Údržba a rozvoj
atletického hřiště

lavičky a pivní sety (6 ks), výměna
atletické hřiště ZŠ
krycí plachty, oprava a rozšíření
Jeseniova 96, Praha 3
doskočiště pro skok o tyči

Mimo režim
veřejné
podpory.

Mámo, táto zkus to
taky!!! Děti dětem

technické a organizační zajištění:
ceny a upomínkové předměty pro
Mimo režim
atletické hřiště ZŠ
účastníky (reflexní pásky, přívěsky, veřejné
Jeseniova 96, Praha 3
medaile, apod.), zajištění rozhodčích podpory.
a zdravotního dozoru

2,0

4,4

4,0

4,0

4,0

4,6

2,3

4,4

4,4

4,2

3,6

4,4

1,8

3,4

3,0

3,8

3,8

3,6

2,0

4,0

4,2

4,0

3,6

3,8

2,5

3,6

4,0

3,6

3,6

4,6

1,5

3,2

2,6

2,4

3,2

3,4

12,2

23,0

22,2

22,0

21,8

24,4
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49

50

51

52

53

2142

2149

2146

2175

2176

Sportovní klub
Žižkov Praha z.s.

Sportovní klub
Žižkov Praha z.s.

Tělocvičná jednota
Sokol Žižkov I

Tělocvičná jednota
Sokol Žižkov I

Tělocvičná jednota
Sokol Žižkov I

15268179

nákup a oprava sportovního
vybavení mládeže (pádla, helmy,
vesty, hokejky, rakety, výplety,
omotávky, činky, dětské kuželkářské
koule), opravy a technické
zabezpečení při pořádání
mládežnických turnajů v kuželkách,
nájem tělocvičných prostor pro zimní
i letní přípravu mládeže (kanoistika,
Celoroční podpora
hokej, tenis, kuželky), zajištění
Pitterova 2878/5,
Mimo režim
činnosti dětí a
tréninkových a předzávodních
1
Praha 3, činnost mimo
veřejné
mládeže oddílů SK
soustředění mládeže, startovné,
území Prahy 3
podpory.
Žižkov Praha na r.2021
cestovné, stravování a nocležné
během sportovních soutěží,
zajištění trenérských služeb v
individuálních sportech (tenis),
technické zabezpečení
mládežnických soutěží a akcí (vodní
záchrana kanoistika, technický
dozor kuželky, správa kurtů tenis),
úhrada části energií (elektřina, plyn)
v tenisové nafukovací hale

3,5

2,7

3,0

3,0

3,2

3,2

18,5

160 000 Kč

15268179

provozní náklady tenisové haly
(elektrická energie, spotřeba plynu k
vytápění, stavba a demontáž
tenisové haly, údržba a drobné
opravy, spotřeba vody), zajištění
Sportovní centrum SK technické čety při pořádání
Mimo režim
Podpora sportovní
2
Žižkov Praha Pitterova tenisového turnaje pro veřejnost,
veřejné
aktivity veřejnosti 2021
2878/5, Praha 3
seniory a handicapované a při
podpory.
pořádání tréninků handicapovaných
(slabozrakých) sportovců, provozní
náklady kuželny (úhrada části
elektrické energie, klimatizace, vod,
drobné opravy a údržba)

4,2

3,3

3,0

3,5

2,8

3,2

20,0

222 000 Kč

Dotace snížena z důvodu
omezených finančních
20 000 Kč prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.

68405685

Sokolovna TJ,
Koněvova 929/19,
Sportovní aktivity dětí
Praha 3 (tréninky);
1 a mládeže v Sokole
areál Lites, Borovice u
Žižkov - oddíl trampolín
Mnichova
Hradiště (LVT)

85 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou
sportovní činnost pro širokou
veřejnost. Dotace sníženy z
80 000 Kč důvodu omezených finančních
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.

180 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou
sportovní činnost pro širokou
veřejnost. Dotace sníženy z
90 000 Kč důvodu omezených finančních
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.

30 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou
sportovní činnost pro širokou
veřejnost. Dotace sníženy z
20 000 Kč důvodu omezených finančních
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.

sokolovna TJ,
Koněvova 929/19,
Praha 3 (tréninky);
Penzion Anna, Horní
210, Rokytnice nad
Jizerou (LVT)

68405685

Sportovní aktivity dětí
a mládeže v Sokole
1
Žižkov - oddíl
basketbalu

68405685

Podpora cílené práce sokolovna TJ,
1 s dětmi - oddíl
Koněvova 929/19,
sokolské všestrannosti Praha 3

letní výcvikový tábor: ubytování a
stravování, převoz sportovního
vybavení, cestovné, občerstvení,
pitný režim, odměny při soutěžích,
výlety, odměny trenérům (DPP),
výjezdy na soutěže: startovné,
ubytování

Mimo režim
veřejné
podpory.

sada dresů, basketbalové míče,
mzdy trenérům (DPP), ubytování vč.
stravování, pronájem haly, cestovné
trenérů, zdravotní materiál,
Mimo režim
občerstvení, členské příspěvky
veřejné
basketbalovému svazu, náklady na podpory.
zápasy: domácí (rozhodčí), venkovní
(cestovné, ubytování, stravování),
startovné

mzdy, přehrávač CD, míčky

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,5

4,3

4,2

4,3

3,7

3,5

3,3

3,8

4,2

3,5

4,2

4,8

4,2

4,3

4,0

3,7

2,3

3,7

23,5

22,7

24,3

0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu
nevyváženého rozpočtu (např.
náklady na rozhodčí by měly být
v gesci sportovního oddílu).
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54

55

56

2182

2314

2191

Tělocvičná jednota
Sokol Žižkov II.

Tělocvičná jednota
Sokol Žižkov II.

TJ Zora Praha z.s.

63830272

63830272

Zajištění spolkové a
2 sportovní činnosti TJ
Sokol Žižkov II

1

Letní soustředění
oddílu JUDO

Na Balkáně 812/21,
Praha 3

Mimo režim
úhrada provozních nákladů,
veřejné
spotřeby energií, nákup služeb, mzdy
podpory.

Jívka 86, Jívka

náklady na soustředění (např.
ubytování a cestovné trenérů),
úhrada účastnického poplatku za
sociálně znevýhodněné děti na
základě sportovních výsledků

Mimo režim
veřejné
podpory.

3,8

3,7

3,5

3,5

4,3

3,3

5,0

4,3

4,3

3,5

2,7

2,7

23,7

21,0

250 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou
sportovní činnost pro širokou
veřejnost. Dotace sníženy z
120 000 Kč důvodu omezených finančních
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.

200 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou
sportovní činnost pro širokou
veřejnost. Dotace sníženy z
90 000 Kč důvodu omezených finančních
prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.

29 600 Kč

Komise oceňuje vysoký
společenský přínos projektu a
vyjadřuje podporu sportovního
29 600 Kč
vyžití handicapovaných
sportovců včetně kontinuity
projektu.
Dotace sníženy z těchto důvodů:
pronájem a provozní náklady by
neměly být primárním obsahem
projektů, ale součástí nákladů
120 000 Kč
projektů zaměřených na jednu z
programových oblastí , náklady
na údržbu areálu Vítkov by
neměly být v požadavku.

41186427

ZŠ Chelčického 43,
3 Otevřené turnaje 2021
Praha 3

pronájem prostor, přeprava
sportovního náčiní, technické
zabezpečení, rozhodčí a pomocníci,
medaile/diplomy a poháry, drobné
Podpora v
materiálové vybavení (např. lepící
režimu de
pásky nutné pro haptické ohraničení minimis.
sportoviště, provaz na vyvázání
bránové sítě), občerstvení pro
celodenní účastníky akce

pronájem hřiště SARAP Pražačka,
pronájem travnatého hřiště TJ Sokol
Žižkov na Vítkově, pronájem
tělocvičen v ZŠ na Praze 3

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,2

3,0

4,2

4,5

4,0

2,8

22,7

250 000 Kč

odměny trenérům, příspěvek na
soustředění mládežnických týmů,
doprava k utkáním

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,0

3,0

4,0

4,7

3,8

2,5

22,0

250 000 Kč

57

2302

Viktorka Žižkov, z.s.

27006085

Příspěvek na provoz a
Praha 3: areál SARAP
pronájmy
1
Pražačka, hřiště
tělovýchovných
Vítkov, ZŠ na Praze 3
zařízení na Praze 3

58

2304

Viktorka Žižkov, z.s.

27006085

1 Celoroční činnost klubu

Praha 3 / Česká
republika

4,7

4,8

3,7

3,7

4,8

4,8

26,5

5 787 550 Kč

Dotace snížena z důvodu
omezených finančních
90 000 Kč prostředků vyčleněných pro
oblast tělovýchovy a sportu z
Dotačního fondu MČ Praha 3.
1 821 400 Kč
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Podprogramy

Kritéria

Maximální
počet bodů

1. Kvalita zpracování projektu
·

kvalita zpracování

·

soulad s cíli dotačního programu

·

aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

5

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

1. Alternativní a profesionální kulturní projekty

·

reálný a vyrovnaný rozpočet

·

podrobný popis výdajů a příjmů projektu

·

transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

5

3. Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3

5

4. Umělecký přínos, jedinečnost

5

5. Inovativní, alternativní a profesionální kulturní a umělecké projekty

5

6. Společenská odpovědnost projektu

5

1. Kvalita zpracování projektu
·

kvalita zpracování

·

soulad s cíli dotačního programu

·

aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

5

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

2. Spolková činnost

·

reálný a vyrovnaný rozpočet

·

podrobný popis výdajů a příjmů projektu

·

transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

5

3. Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3

5

4. Význam projektu pro uchování a rozvoj místních tradic

5

5. Přínos pro trvalý rozvoj zájmové činnosti

5

6. Společenská odpovědnost projektu

5

1. Kvalita zpracování projektu
·

kvalita zpracování

·

soulad s cíli dotačního programu

·

aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

5

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

3. Lokální kulturní akce a projekty

·

reálný a vyrovnaný rozpočet

·

podrobný popis výdajů a příjmů projektu

·

transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

5

3. Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3

5

4. Umělecký přínos, jedinečnost

5

5. Zapojení občanů a jiných subjektů do projektu

5

6. Společenská odpovědnost projektu

5
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1

2163

Název / jméno
žadatele

"Muzika Judaika"

IČ / rok
narození

Specifikace projektu
Název projektu
Místo realizace

Konkrétní účel použití finančních
prostředků

Forma
poskytnutí
dotace ve
vztahu k
veřejné
podpoře

Body za jednotlivá kritéria

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Celkový počet
bodů

ID
žádosti
v DSW

Podprogram

Program pro oblast kultury

Požadovaná
výše dotace

22836357

1

MAŽIF X malý
židovský festival

Infocentrum Prahy 3,
Galerie Toyen,
Milešovská 846/1,
Praha 3

Podpora v
náklady na koncert: doprava, zvukař,
režimu de
převoz hudebních nástrojů
minimis.

3,7

3,6

3,2

3,4

3,3

3,7

20,9

10 000 Kč

Infocentrum Prahy 3,
Galerie Toyen,
Milešovská 846/1,
Praha 3

honoráře herců, produkce a
technické zabezpečení projektu
(doprava, ozvučení, osvětlovač,
videoprojekce, autorské poplatky,
PR)

Podpora v
režimu de
minimis.

2,8

2,8

2,5

2,3

2

2,9

15,3

12 000 Kč

Návrh Výboru
pro dotační
politiku

Slovní hodnocení

Projekt splňuje soulad s
10 000 Kč dotačními cíli, je kvalitně
zpracován.

2

2257

"Muzika Judaika"

22836357

Vizionář Jindřich
1
Waldes

3

2199

„Občanské sdružení
AQUALUNG”

27045471

Celoroční činnost
1 Divadla AQUALUNG v
roce 2021

ŽDJC, Štítného 5,
Praha 3

autorská práva, honoráře umělců,
Podpora v
honoráře ostatních složek, pronájem režimu de
skladu
minimis.

4,4

4

4,6

4,4

3,8

3,8

25

250 000 Kč

4

2339

A-LINGUA s.r.o.

26483122

Činnost spolku
3 Krasomil na Praze 3
pro rok 2021

Praha 3, různá místa

honoráře lektora, recitátorů,
hudebníků, pronájem prostor,
propagace a produkce, tisk plakátů

Mimo režim
veřejné
podpory.

3,9

4

3,6

3,4

2,9

3

20,8

50 000 Kč

25 000 Kč

osobní náklady (hlavní koordinátor,
PR - vedoucí komunikace), materiál,
Mimo režim
organizační a technické zajištění,
veřejné
služby, účetnictví, produkce,
podpory.
urbanistické studie (situační plánky,
DIO grafika a DTP)

3,7

3

3,8

3,2

3,8

3,4

20,9

50 000 Kč

Projekt splňuje cíle lokální akce s
35 500 Kč dopadem na obyvatele Prahy 3 a
zapojení občanů do projektu.

Kino Přítomnost,
Siwiecova 1839/1,
Praha 3

Mimo režim
organizační zajištění projektu (mzdy,
veřejné
DPP), úhrada licenčních poplatků
podpory.

2,7

2,6

2,5

2,6

2

1,9

14,3

121 000 Kč

Literární výlet 26 3 Zastavení Jaroslava
Seiferta

Praha 3: Atrium na
Žižkově, radnice MČ
Praha 3, Havlíčkovo
náměstí, Rajská
zahrada

kulisy a rekvizity, kostýmy, hudba a
tanec, choreografie, hrané vstupy,
režie, dramaturgie, výprava,
realizace, moderování, historická
tramvaj, spoje, propagace

Mimo režim
veřejné
podpory.

2,9

2,9

2,8

3,2

2,7

2,4

16,9

40 000 Kč

Komise oceňuje cíl projektu, a to
přispět k oslavě výročí J.
Seiferta. Vzhledem k výši
0 Kč
alokovaných prostředků a
nízkému dosaženému počtu
bodů ale nelze projekt podpořit.

Hudební klub Nová
Chmelnice, Koněvova
2597/219, Praha 3 a
sídlo žadatele

pronájem místnosti, ozvučení sálu,
honoráře účinkujícím a
Mimo režim
přednášejícím, materiály pro
veřejné
účastníky, tisk, pořadatelská služba, podpory.
moderátoři, propagace

3,6

3,4

3,2

3,4

2,9

3,6

20,1

80 000 Kč

Jednoznačně definované aktivity
31 000 Kč a cíle projektu, společenská
odpovědnost projektu.

pronájem zkušebních místností,
technické zabezpečení činnosti,
nákup krojů, propagace souboru

Mimo režim
veřejné
podpory.

3,2

3,2

3,1

3,3

3,6

3,6

20

75 000 Kč

Přínos projektu pro trvalý rozvoj
30 000 Kč zájmové činnosti, společenská
odpovědnost projektu.

technické zabezpečení projektu
(ozvučení, promítací technika),
honoráře účinkujících, pronájem,
úklid

Mimo režim
veřejné
podpory.

2,8

2,6

2,4

2,6

2,5

2,8

15,7

40 500 Kč

5

2158

Auto*Mat, z.s.

22670319

Praha 3, různá místa
(v r. 2020 se slavnosti
konaly na těchto
místech: AmbrožovaBiskupcova, Atrium na
3 Zažít město jinak 2021 Žižkově, KC Vozovna,
Pod Jarovem,
Řehořova,
Vinohradská 66,
Žižkovský obývák pod
věží – Mahlerovy Sady)

6

2311

Boutique Cinema
Přítomnost s.r.o.

08295433

3

7

2328

Brikcius Eugen

1942

Kino Přítomnost na
Žižkově v roce 2021

8

2405

Buči z.s.

22896163

Oslavy Mezinárodního
3 dne Romů 2021 v
Praze 3

9

2406

Buči z.s.

22896163

2

10

2232

Caháková Pavla

1968

Dětský soubor
romského folkloru
Marcinovci - činnost
2021

Koněvova 162, Praha
3 (sídlo žadatele) a
místa jednotlivých
vystoupení
Hospoda U
Ozvěny mezinárodního vystřelenýho oka, U
3
festivalu Mental power božích bojovníků
3/606, Praha 3

0 Kč

Projekt není dostatečně přínosný
pro obyvatele Prahy 3.

Projekt je umělecky přínosný pro
120 000 Kč obyvatele Prahy 3, kvalitně
zpracovaný včetně rozpočtu.

0 Kč

0 Kč

Projekt zaměřený na obyvatele
Prahy 3, umělecky přínosný.

Dopad na obyvatele Prahy 3 a
jejich zapojení je nízké,
nespecifikované zaměření a
chybí jasné vymezení projektu.

Komise upřednostňuje projekty s
větší kulturní hodnotou.
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11

12

2248

2249

Caháková Pavla

Caháková Pavla

Okofest hudební
festival

3

1968

Hospoda U
Sochařské sympozium vystřelenýho oka, U
3
U vystřelenýho oka
božích bojovníků
3/606, Praha 3
Hospoda U
vystřelenýho oka, U
božích bojovníků
3/606, Praha 3

13

2288

Caháková Pavla

1968

3 Umělci mezi proudy

14

2305

Caháková Pavla

1968

3

Vánoční odpoledne U
vystřelenýho oka

15

2392

Caháková Pavla

1968

3

První školní den U
vystřelenýho oka

16

2375

Cima Štefan

17

18

2394

2367

Českomoravská
myslivecká jednota,
z.s., obvodní
myslivecký spolek
Praha 3

DEPRESIVNÍ DĚTI
TOUŽÍ PO PENĚZÍCH,
zapsaný spolek

Hospoda U
vystřelenýho oka, U
božích bojovníků
3/606, Praha 3

1968

07836694

67777333

70803391

Hospoda U
vystřelenýho oka, U
božích bojovníků
3/606, Praha 3
Hospoda U
vystřelenýho oka, U
božích bojovníků
3/606, Praha 3

honoráře účinkujících, technické
zajištění (ozvučení, aparatura),
pronájem prostor, propagace

Mimo režim
veřejné
podpory.

2,6

2,7

2,2

2,2

2,4

2

14,1

28 600 Kč

0 Kč

Komise upřednostňuje projekty s
větší kulturní hodnotou.

technické zabezpečení projektu
(ozvučení, promítací technika),
materiál (ytongy, plachty, brusné
papíry, nářadí), honoráře
akademických sochařů, honoráře
účinkujících, energie, úklid

Mimo režim
veřejné
podpory.

2,8

2,6

2,6

2,6

2,8

2,2

15,6

39 300 Kč

0 Kč

Komise upřednostňuje projekty s
větší kulturní hodnotou.

Mimo režim
veřejné
podpory.

2,7

2,8

2,5

2,3

2,3

2,2

14,8

51 700 Kč

0 Kč

Komise upřednostňuje projekty s
větší kulturní hodnotou.

Mimo režim
veřejné
podpory.

2

1,8

2,1

1,6

2,1

1,8

11,4

38 500 Kč

0 Kč

Komise upřednostňuje projekty s
větší kulturní hodnotou.

Mimo režim
veřejné
podpory.

3

2,7

2,7

1,7

2,4

2,2

14,7

63 500 Kč

0 Kč

Komise upřednostňuje projekty s
větší kulturní hodnotou.

Podpora v
režimu de
minimis.

3,1

2,7

2,4

2,8

2,2

2

15,2

250 000 Kč

Projekt má celopražský dopad a
0 Kč komise se rozhodla podpořit více
lokální projekty.

Projekt je přínosný pro trvalý
rozvoj zájmové činnosti , význam
projektu pro uchování a rozvoj
35 000 Kč
místních tradic. Dotace není
určena na aktivity spojené s
realizací plesu.

technické zabezpečení projektu
(ozvučení, promítací technika),
honoráře účinkujících, pronájem,
úklid, energie, zajištění výstavy,
moderátor, produkce
technické zabezpečení projektu
(ozvučení, promítací technika),
honoráře účinkujících, pronájem,
úklid
technické zabezpečení projektu
(ozvučení), honoráře účinkujících,
odměny dětí, moderátor akce,
příprava prostoru, energie, úklid
honoráře, produkce, technické
zajištění (zvukaři, osvětlovači,
technika, pronájmy), propagace,
personální náklady

3 Žižkovská Noc 2021

Praha 3, Praha 7

Zachování a rozvoj
tradičních akcí
2
mysliveckého spolku
Praha 3

Praha 3: Radhošťská
9, hotel Olšanka,
Táboritská 1000/23,
Žižkovská televizní
věž, Mahlerovy sady 1,
Kostel svatého Rocha,
Olšanské nám., Park
Parukářka, Biatlon klub
Kapslovna, Sauerova
2744

učební a studijní pomůcky,
obrázkové materiály a ceny pro děti,
Mimo režim
pronájmy studijních a provozních,
veřejné
odměny odborným lektorům,
podpory.
sokolníkům, trubačům a kynologům,
drobný materiál

3,7

3,7

3,3

3,7

3,7

3,1

21,2

88 000 Kč

Slavíkova 1499/22,
Praha 3

platby za využití prostor pro
prezentaci a přípravu projektů,
umělecké honoráře za přípravu a
realizaci představení (herci, režie,
hudba, scénografie, návrhy
kostýmů) , ostatní honoráře spojené
s realizací projektu (OSVČ, DPP),
platby pro divadelní techniky (světlo,
Mimo režim
zvuk), bedňáky (stavba scény),
veřejné
úklid, produkční, propagace (inzerce
podpory.
Facebook, tisk letáků a plakátů,
roznos letáků, radio spoty, tvorba
propagačních materiálů), pronájem
divadelní techniky (světla, zvuk,
projekce), nákup techniky, která
svým charakterem a cenou spadá do
kategorie drobného invest. majetku
(např. svítilny, baterie)

3,2

3,1

2,9

3

3

2,7

17,9

250 000 Kč

1

Depresivní děti touží
po penězích 2021

0 Kč

Vzhledem k výši alokovaných
prostředků se komise rozhodla
podpořit celé divadlo, nikoliv
jednu aktivitu.

Příloha č.2 usnesení č.223 ze dne 17.12.2020 - návrh Výboru pro dotační politiku

Program pro oblast kultury

19

2150

Gorbina Albina

Žižkovský salón
amatérských malířů

04980948

3

66872201

MHF Nekonvenční
žižkovský podzim, 25.
1 ročník v roce 2021,
realizace
propagačních tiskovin

Galerie ve Štítného 6,
Praha 3

realizace a propogace projektu: tisk
propagačních a informačních
materiálů pro účastniky, výroba
Podpora v
pamětních listů, inzerce v
režimu de
Radničnich novinách Prahy 3,
minimis.
občerstvení při vernisáži a dernisáži,
vystoupení hudebníků při vernisáži

Praha 3, různé sály

kompletní grafické zpracování a tisk
v osvědčeném stejném rozsahu a
kvalitě (propagační brožura
festivalu, letáky, vstupenky, plakáty)

2083

Hošek Jiří, Doc. Mgr.

21

2384

Institut Terezínské
iniciativy, obecně
prospěšná společnost

25721542

náměstí Jiřího z
Poděbrad, na
Veřejné čtení jmen
prostranství před
3 obětí holocaustu - Jom
kostelem
ha-šoa 2021
NejsvětějšíhoSrdce
Páně, Praha 3

22

2187

JULIUS, z.s.

22728252

3 Zpívání andělům

23

2244

Klub přátel Žižkova
z.s.

41690745

Nejen bydlíme, ale
2 především žijeme na
Praze 3

24

2306

Last Films s.r.o.

08334579

1 Hurikán

Praha 3, Praha 4,
Francie

20

Mimo režim
veřejné
podpory.

pronájem techniky pro veřejné čtení
Mimo režim
jmen obětí holocaustu, produkce,
veřejné
grafická příprava a tisk informačních
podpory.
a propagačních materiálů

2

3,3

1,9

2,9

2,7

3,3

2,1

3,3

2,8

3

1,7

3,1

13,2

18,9

50 000 Kč

0 Kč

Nízký dopad projektu na
obyvatele Prahy 3.

160 000 Kč

Vzhledem k výši alokovaných
prostředků na kulturu se komise
rozhodla podpořit jiné projekty,
0 Kč
které jsou zaměřeny na vlastní
aktivitu, propagaci je možné
zajistit prostřednictvím Prahy 3.
Žádost je stále stejná, chybí
invence, komise nevidí snahu o
0 Kč inovativní posun, vzhledem k
ohledu na finanční kapacity,
budou podpořeny jiné aktivity

3

2,5

2,2

2,2

2,1

2,8

14,8

40 000 Kč

Mimo režim
veřejné
podpory.

3,1

3

2,6

2,2

2,3

3,5

16,7

101 500 Kč

0 Kč

Aktivita není přínosná pro občany
Prahy 3.

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,2

4,1

4,6

5

4,5

4,2

26,6

47 000 Kč

25 000 Kč

Mimořádný přínos projektu pro
obyvatele Prahy 3 a význam pro
uchování a rozvoj místních tradic,
historie městské části.

částečná úhrada honorářů
Podpora v
autorských profesí členů štábu
režimu de
(režisér, art director, animátoři, mistr
minimis.
zvuku)

3,1

2,7

2

3,1

3,1

1,9

15,9

220 000 Kč

honoráře umělců vč. cestovních
náhrad, technické zajištění projektu,
propagace

Mimo režim
veřejné
podpory.

3,8

3,8

3,3

4,1

4,1

3,3

22,4

150 000 Kč

65 000 Kč

zajištění akce: pronájem sálu,
umělecká dramaturgie, hudební a
divadelní produkce, technické a
organizační zajištění
provozní náklady (služby, energie),
internetové připojení a provoz
webových stránek, přednášková,
Ondříčkova 35, Praha 3
archivační a knihovnická činnost,
propagace a tisk, kancelářské,
hygienické a úklidové potřeby
Hotel Olšanka,
Táboritská 1000/23,
Praha 3

Komise upřednostňuje s ohledem
0 Kč na finanční možnosti projekty
Prahy 3.

25

2326

Nerudný fest.cz

26578824

1 Mladí ladí jazz

Praha 3: Palác
Akropolis, Kubelíkova
1548/27, Divadlo
Ponec, Husitská
899/24A, Žižkov Beer
Garden, Koněvova

26

2081

Nové sdružení
pražských umělců

45770654

1 Žižkovské dialogy 2021

Husinecká 830/8,
Praha 3

nájem výstavní síně, energie,
propagace

Mimo režim
veřejné
podpory.

3,3

2,9

3

2,9

2,4

1,8

16,3

100 000 Kč

0 Kč

Projekt nemá příliš velký dopad
na občany Prahy 3.

27

2247

Open House Praha,
z.ú.

03034992

1

Festival Open House
Praha 2021

v prostorách
zapojených otevřených
budov a objektů v
Praze 3

dramaturgie a produkce, organizační
Mimo režim
a administrativní činnosti spojené s
veřejné
realizací festivalu na území MČ
podpory.
Praha 3.

3,1

2,8

3

2,8

2,9

2,5

17,1

250 000 Kč

0 Kč

Jedná se o celopražský festival s
velkým přesahem.

Vzdělávací festival
divadelní improvizace

Praha 3: DDM Praha 3
- Ulita, Na Balkáně
2866/17, KC
VOZOVNA Za,
Žižkovskou vozovnou
2687/18

nájemné, odměny a ubytování pro
lektory workshopů, technické
Podpora v
zajištění workshopů, odměna pro
režimu de
technický servis, fotografické služby,
minimis.
účetní servis, doprava a zajištění
úklidu

3,3

3,1

3

3

2,9

3

18,3

60 000 Kč

0 Kč

Projekt má dopad na omezený
počet obyvatel.

28

2062

Poločas nápadu z.s. festivalová pobočka

09484183

3

Vysoká kvalita kulturního
projektu po umělecké stránce.
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29

30

31

32

2202

2203

2385

2194

Porte z.s.

Porte z.s.

POST BELLUM, o.p.s.

Pražský hudební
institut, z.ú.

22908331

2

Fresh Senior Praha 3
Program Kultura 2021

moderátorské služby, honoráře
účinkujících, přednášejících a
lektorů, koordinace, dramaturgie,
administrativní a produkční zajištění,
včetně zajištění akcí v místě konání,
Praha 3: KC Vozovna, náklady na technické zajištění akcí
Podpora v
Za Žižkovskou
(pronájmy, zajištění profesionálního
režimu de
vozovnou 18, Atrium
nazvučení koncertních vystoupení,
minimis.
Žižkov, Čajkovského 12 programátorské služby, včetně
správy a aktualizace webu a fb
stránek, grafické zpracování a tisk
propagačních materiálů,
fotodokumentace a pořízení
videoarchivu

4,1

4,2

4,6

3,8

4,3

4,4

25,4

245 350 Kč

120 000 Kč

Kvalitně zpracovaný projekt s
přínosem pro obyvatele Prahy 3,
společenská odpovědnost
projektu.

95 000 Kč

Kvalitně zpracovaný projekt s
přínosem pro obyvatele Prahy 3,
společenská odpovědnost
projektu.

22908331

Fresh Senior Praha 3,
2 Program Edukace 2021

KC Vozovna, Za
Žižkovskou vozovnou
18, Praha 3

honoráře lektorů a moderátorů,
honoráře účinkujících, honoráře za
tvorbu celoroční koncepce a
dramaturgie programu, náklady na
produkční a technické zajištění
pořadů vč. služby v místě akce, PR
a propagace vč. grafických prací a
tisku propagačních materiálů,
fotografování a tvorbu videoarchivu,
administrativní zajištění projektu

26548526

Pamětníci Prahy 3
3
vyprávějí

Praha 3, celá městská
část, resp. samotná
dokumentace
proběhne v našem
pražském studiu ulici
Hroznová 5, Praha 1

odměny pro kameramany a
dokumentaristy, produkční činnost a
postprodukční náklady ( zpracování
záznamu)

07188919

Gymnázium a Hudební
škola hl. m. Prahy,
ZUŠ, Komenského
15. ročník Mezinárodní nám. 400/9, Praha 3
3 violoncellová soutěž
(konání soutěže);
Jana Vychytila
HAMU, Lichtenštejnský
palác, Malostranské
nám. 13, Praha 1
(koncert vítězů)

honoráře porotců soutěže, úhrada
nájemného za koncertní sál, tisk
brožur a plakátu, pořízení
Mimo režim
zvukového a obrazového záznamu
veřejné
ze soutěže a koncertu, odměny pro
podpory.
zajištění organizace soutěže, vedení
webových stránek soutěže a přímý
přenos na youtube kanálu

3,4

3

2,1

3,1

1,8

2

15,4

120 000 Kč

Gymnázium a Hudební
škola hl. m. Prahy,
ZUŠ, Komenského
nám. 400/9, Praha 3
(konání soutěže),
Pražská konzervatoř,
Na Rejdišti 1, Praha 1,
(koncert vítězů)

úhrada honorářů, ubytování a
cestovních nákladů porotců,
honoráře organizátorů a služby
Mimo režim
během soutěže, náklady na tisk
veřejné
brožur, plakátů, diplomů a programů
podpory.
koncertu vítězů, na audio-video
záznam soutěže, grafik, náklady na
web a pronájem koncertního sálu

3,8

3,4

3

3,7

3,2

3,1

20,2

75 000 Kč

Praha 3: Atrium
Žižkov, Divadlo Ponec,
Klub Punctum, Palác
Akropolis a další
Atrium Žižkov, Divadlo
Ponec, Klub Punctum,
Palác Akropolis a další
Atrium Žižkov, Divadlo
Ponec, Klub Punctum,
Palác Akropolis a další

náklady na vystoupení účinkujících,
technické zajištění, pronájmy sálů,
propagace, produkce

Podpora v
režimu de
minimis.

2,9

2,9

3

2,9

2,9

2,6

17,2

250 000 Kč

náklady na vystoupení účinkujících,
technické zajištění, pronájmy sálů,
propagace, produkce
náklady na vystoupení účinkujících,
technické zajištění, pronájmy sálů,
propagace, produkce

Podpora v
režimu de
minimis.
Podpora v
režimu de
minimis.

3

3

2,7

2,9

2,9

2,5

17

250 000 Kč

3,6

3,4

3,6

3,6

3,5

3,2

20,9

250 000 Kč

33

2376

Pražský hudební
institut, z.ú.

07188919

10. ročník Mladí
3 pianisté hrají na klavír
Steinway & Sons

34

2076

RACHOT Production
s.r.o.

26690179

1 Respect Festival 2021

35

2373

RACHOT Production
s.r.o.

26690179

1 Other Music 2021

36

2374

RACHOT Production
s.r.o.

26690179

1 Respect Plus 2021

Podpora v
režimu de
minimis.

4

3,8

3,9

3,5

4,2

4,2

23,6

208 600 Kč

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,6

4,2

4,6

4,3

4,1

4,4

26,2

80 000 Kč

Celkově vysoce kvalitní
zpracování projektu,
50 000 Kč jednoznačně definované aktivity,
mimořádný přínos pro obyvatele
Prahy 3.

Projekt má malý dopad na Prahu
0 Kč 3, úzce zaměřená akce,
celopražský přesah.

30 000 Kč

Vysoká kvalita zpracování
projektu, umělecká jedinečnost.

Vzhledem k finančním
0 Kč možnostem byl podpořen
nejzajímavější projekt žadatele.
Vzhledem k finančním
0 Kč možnostem byl podpořen
nejzajímavější projekt žadatele.
Kvalitně zpracovaný projekt s
100 000 Kč uměleckým přínosem pro
obyvatele Prahy 3.
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38

39

2126

2178

2301

REMEDIUM Praha
o.p.s.

Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Slepička Martin

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,4

4,6

4,7

3,6

4,2

4,7

26,2

45 000 Kč

35 000 Kč

Kvalitně zpracovaný projekt v
souladu s cíli dotačního
programu, mimořádná
společenská odpovědnost.

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,5

4,6

4,3

4,3

4,1

4,1

25,9

195 000 Kč

95 000 Kč

Vysoká kvalita zpracování
projektu, umělecká jedinečnost.

Žižkov, Praha 3

ilustrace klíčového vizuálu a
doprovodných materiálů (mapa,
program, omalovánky), DTP práce,
rozpracování klíčového vizuálu,
příprava a tisk (plakáty, letáky,
Podpora v
mapky, programy, omalovánky),
režimu de
propagační materiály (trička, plátěné
minimis.
tašky atd.), vedení projektu vč.
účetnictví, propagace na sociálních
sítích, honorář pro účinkující,
zajištění zázemí a vybavení, Big
Media CLV

3,6

3,4

3,7

3,4

3,8

3,3

21,2

52 109 Kč

38 000 Kč

Mimořádný přínos projektu pro
obyvatele Prahy 3, zapojení
občanů do projektu, podpora
komunitního života na Praze 3.

3 Návrat do současnosti

Literární klub
Poustevna v Domě
Radost, nám.
Winstona Churchilla
1800/2, Praha 3, příp.
venkovní lokace:
Riegerovy sady,
Kostnické náměstí,
Rajská zahrada,
Parukářka, Vítkov

pronájem prostoru, honoráře
umělců, produkční náklady,
propagace, metodická konzultace a
tvorba metodiky s gerontagogem

Mimo režim
veřejné
podpory.

3,2

3

3,2

3,1

3,1

3,1

18,7

65 100 Kč

Kino Aero, Biskupcova
31, Praha 3 (projekce),
Aeroškola, Ambrožova
9, Praha 3 (kurzy pro
seniory)

propagace projektu (tisk programů,
letáků a plakátů, placená inzerce,
distribuce, PR služby, grafické
práce), částečná úhrada licenčních
poplatků za autorská práva k
uváděným filmům

Mimo režim
veřejné
podpory.

3,6

3,3

3,4

2,6

2,8

4,3

20

134 015 Kč

Kvalita zpracování projektu,
40 000 Kč společenská odpovědnost,
přínos pro obyvatele Prahy 3.

organizační zajištění projektu (mzdy, Mimo režim
Kino Aero, Biskupcova
DPP), úhrada licenčních poplatků
veřejné
31, Praha 3
spojených s běžnými projekcemi
podpory.

3,7

3,3

3,8

3,2

3,1

3,5

20,6

245 780 Kč

Kvalita zpracování projektu,
95 000 Kč společenská odpovědnost,
přínos pro obyvatele Prahy 3.

Divadelní spolek
Proměna

68403186

2

70892946

primárně Praha 3 a
prostory GMHŠ
(Komenského nám.
400/9, Praha 3),
1 Síla hudby překoná vše pražské koncertní sály
a v případě
mezinárodní soutěže
bude místo teprve
určeno

1992

3

Žižkovské mezidvorky
2021

2381

Sliš Ondřej

41

2200

Společnost pro
podporu a rozvoj
kina AERO z.s.

67775080

3 Aero seniorům 2021

42

2205

Společnost pro
podporu a rozvoj
kina AERO z.s.

67775080

3

40

Táboritská 15/22 a
Havlíčkovo nám. 11,
Praha 3 (zkoušky
souboru), představení:
část osobních nákladů (mzdy +
nám. Jířího z
DPP), studio, nájem, materiál
Poděbrad, DPS,
(rekvizity)
Divadlo Kampa,
divadelní přehlídky a
další místa vystoupení
dle možností

08401578

Žižkovské Kino Aero v
roce 2021

náklady na dopravu, ubytování a
stravování vystupujících a vedení
sboru, notový materiál, pojištění,
festivalový poplatek, nájem
koncertních sálů

S ohledem na finanční možnosti
0 Kč byly podpořeny jiné projekty
tohoto typu.
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44

45

2101

2267

2293

Tanec Praha z.ú.

Tanec Praha z.ú.

Tanec Praha z.ú.

44268211

1 Tanec dětem 2021

honoráře tanečních a hudebních
umělců a dramaturgů, náklady na
vzdělávací semináře pro lektory,
pronájem prostor, náklady na
koordinaci a produkční zabezpečení
projektu, nákup materiálu (cvičební a
Praha 3: ZŠ
hudební pomůcek, výtvarných
Cimburkova,
potřeb, nebo jednoduchého
Cimburkova 600, popř. vybavení (menší reproduktor pro
Mimo režim
i další škola na Praze jednorázové dílny), služby techniků
veřejné
3, PONEC – divadlo
(OSVČ), pronájem potřebné techniky
podpory.
pro tanec, Husitská
(ozvučení) a prostor (studio),
899/24A, popř. veřejný přeprava scénických objektů a
prostor
účinkujících umělců, nákup
drobného technického materiálu pro
adaptaci scénografie v prostorách
škol, náklady na propagaci (tištěná
propagace, web, sociální sítě), PR
specialista, grafické práce, foto a
video-dokumentace

44268211

Pohybově - hlasové
3 dílny pro starší a
seniory 2021

Praha 3: PONEC divadlo pro tanec,
Husitská 899/24A,
Studio Krenovka,
Husitská 22, popř.
veřejný prostor

honoráře profesionálních umělců,
proškolení lektorů v oblasti práce se
seniory v performativním umění,
podíl na technických službách a
nákladech na koordinaci, produkci a
propagaci

1 Be SpectACTive!

Praha 3: PONEC –
divadlo pro tanec,
Husitská 24A, veřejná
prostranství Prahy 3
(parky, náměstí, ulice)

ubytování zahraničních umělců na
rezidenci na Praze 3 pronájem
zkušebních prostor na Praze 3
produkční zajištění akcí honoráře
umělců na akcích Prahy 3 technické
zajištění akcí PR a marketing akcí

Praha 3: PONEC divadlo pro tanec,
Husitská 899/24A,
Studio Krenovka,
Husitská 22, popř.
veřejný prostor

44268211

PONEC – divadlo pro
tanec 2021

46

2343

Tanec Praha z.ú.

44268211

1

47

2379

Tanec Praha z.ú.

44268211

1 FTP 2021

48

2338

UNIJAZZ - sdružení
pro podporu
kulturních aktivit, z. s.

00406724

2 Čítárna Unijazzu

49

2228

Via musica ad
beatum z.s.

04301421

Mezinárodní houslová
1 soutěž PhDr. Josefa
Micky (9. ročník)

Praha 3: PONEC –
divadlo pro tanec,
Husitská 24A, veřejná
prostranství Prahy 3
(parky, náměstí, ulice)

4,6

4,1

4,4

4,3

4,1

4,6

26,1

245 000 Kč

110 000 Kč

Mimořádná kvalita zpracování
projektu, přínos pro obyvatele
Prahy 3, vysoká společenská
odpovědnost projektu.

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,1

3,7

3,7

3,5

3,7

4,1

22,8

90 000 Kč

40 000 Kč

Mimořádná kvalita zpracování
projektu, přínos pro obyvatele
Prahy 3, vysoká společenská
odpovědnost projektu.

Mimo režim
veřejné
podpory.

2,8

2,7

2,6

2,7

2,6

2,3

15,7

230 000 Kč

Vzhledem k výši alokované
0 Kč částky byly podpořeny jiné
projekty žadatele.

umělecké, produkční a propagační
náklady (honoráře, vznik nových
inscenací (scéna, kostýmy, světelný
design, sound design, hudba,
Mimo režim
autorská práva atd.), projektový
veřejné
management (profesionální
podpory.
koordinace všech služeb divadla od
technických a produkčních po
propagaci a komunikaci s veřejností)

3,1

3,1

2,8

3,1

3

2,7

17,8

250 000 Kč

Vzhledem k výši alokované
0 Kč částky byly podpořeny jiné
projekty žadatele.

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,2

4

3,9

4,2

4,1

3,8

24,2

250 000 Kč

Kvalitně zpracovaný projekt,
100 000 Kč rozpočet, mimořádný umělecký
přínos.

Podpora v
režimu de
minimis.

4,2

4

3,6

3,2

3,8

3,5

22,3

250 000 Kč

Kvalitně zpracovaný projekt,
100 000 Kč přínos pro trvalý rozvoj zájmové
činnosti.

3,4

3,3

2,6

3,2

2,9

2,5

17,9

100 000 Kč

umělecké, produkční a propagační
náklady (honoráře umělců,
projektový management, propagace
a koordinace včetně technických
služeb)
pronájem prostor, produkčněKrenovka, Husitská 22, dramaturgické zabezpečení a
Praha 3
propagace programu, honoráře
umělců
Gymnázium a hudební
škola hl.m. Prahy,
Komenského náměstí
9, Praha 3

honoráře porotců, produkční
Mimo režim
zajištění projektu, organizační a
veřejné
technické zajištění projektu, odměny
podpory.
pro spolupracovníky projektu

0 Kč

S ohledem na omezené finanční
prostředky se komise rozhodla
podpořit jiné akce bez možnosti
jiného financování.
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50

51

2230

2286

Via musica ad
beatum z.s.

Zákulisí, z.s.

04301421

22743600

1

1

PRAGuitarra Clásica
(12. ročník)

Venuše ve Švehlovce
2021

Gymnázium a hudební
škola hl.m. Prahy,
Komenského náměstí
9, Praha 3

honoráře porotců, produkční
Mimo režim
zajištění projektu, organizační a
veřejné
technické zajištění projektu, odměny
podpory.
pro spolupracovníky projektu

3,3

3,1

2,3

3

2,7

2,7

17,1

75 000 Kč

Slavíkova 1499/22,
Praha 3

nájem vč. služeb (el. energie, teplo,
voda), propagace (online reklama,
placená reklama FB, tištěné
programy a letáky, placená
propagace v rádiu), umělecké
honoráře, platby za vytvoření
uměleckých děl, honoráře pro
hostující představení

4,8

4,2

4,3

4,8

4,7

3,8

26,6

250 000 Kč

Mimo režim
veřejné
podpory.

6 292 759 Kč

0 Kč

S ohledem na omezené finanční
prostředky se komise rozhodla
podpořit jiné akce bez možnosti
jiného financování.

Vysoká kvalita zpracování
120 000 Kč projektu alternativního umění,
umělecký přínos.

1 544 500 Kč
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Podprogramy

Kritéria

Maximální
počet bodů

1. Kvalita zpracování projektu
·

kvalita zpracování

·

soulad s cíli dotačního programu

·

aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

5,0

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

1. Pravidelná činnost

·

reálný a vyrovnaný rozpočet

·

podrobný popis výdajů a příjmů projektu

·

transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

5,0

3. Počet účastníků a procentuální zastoupení účastníků z Prahy 3

5,0

4. Potřebnost projektu

5,0

5. Výchovně-vzdělávací přínos

5,0

6. Společenská odpovědnost projektu, např.:
·

ekologická udržitelnost projektu, ohleduplnost k životnímu prostředí

·

aktivní zapojení menšin a znevýhodněných skupin obyvatel

·

aktivní zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace

5,0

či osob s jiným postižením
·

rovné příležitosti žen a mužů

·

aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

1. Kvalita zpracování projektu
·

kvalita zpracování

·

soulad s cíli dotačního programu

·

aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

5,0

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

2. Prázdninová činnost

·

reálný a vyrovnaný rozpočet

·

podrobný popis výdajů a příjmů projektu

·

transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

5,0

3. Cena na klienta a procentuální zastoupení účastníků z Prahy 3

5,0

4. Potřebnost projektu

5,0

5. Výchovně-vzdělávací přínos

5,0

6. Společenská odpovědnost projektu, např.:
·

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

·

aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

5,0
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1. Kvalita zpracování projektu
·

kvalita zpracování

·

soulad s cíli dotačního programu

·

aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

5,0

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

3. Jednorázové akce

·

reálný a vyrovnaný rozpočet

·

podrobný popis výdajů a příjmů projektu

·

transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

5,0

3. Počet účastníků a procentuální zastoupení účastníků z Prahy 3

5,0

4. Potřebnost projektu a jeho význam pro Prahu 3

5,0

5. Výchovně-vzdělávací přínos

5,0

6. Společenská odpovědnost projektu, např.:
·

ekologická udržitelnost projektu, ohleduplnost k životnímu prostředí

·

aktivní zapojení menšin a znevýhodněných skupin obyvatel

·

aktivní zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace

5,0

1

2

2215

2238

Název / jméno
žadatele

"Rodinné a komunitní
centrum PALEČEK"

"Rodinné a komunitní
centrum PALEČEK"

IČ / rok
narození

26623081

26623081

·

rovné příležitosti žen a mužů

·

aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

Specifikace projektu
Název projektu

1 Předškolák 2021

Palečkova letní školka
2
2021

Místo realizace

Konkrétní účel použití finančních
prostředků

Forma
poskytnutí
dotace ve
vztahu k
veřejné

Rodinné a komunitní
centrum Paleček,
Písecká 17, Praha 3

pomůcky pro projekt (didaktické
Montessori pomůcky z oblasti
českého jazyka a matematiky, pro
realizaci vzdělávacích aktivit dětí se
speciálními potřebami), lektorné
(lektoři pro práci s dětmi, semináře
pro rodiče), telefon koordinátorky
projektu, školení pro tým, výroba a
tisk letáků vč. distribuce do škol
Prahy 3, poměrná část osobních
nákladů na koordinátorku projektu a
recepční (DPP), nájemné, energie,
poměrná část výdajů realizátora
projektu

Mimo režim
veřejné
podpory.

Rodinné a komunitní
centrum Paleček,
Písecká 17, Praha 3

nájemné, energie, vodné a stočné,
výtvarné potřeby a pomůcky,
odměna koordinátorky projektu a
koordinátorky registrací, odměna
(lektoři, účetní, asistent lektorů),
úklid, vstupy (muzea, ZOO, další
kulturní, vzdělávací a sportovní
instituce), cestovní náklady (vlak,
autobus, lanovka, parník apod.)

Mimo režim
veřejné
podpory.

Body za jednotlivá kritéria
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Celkový
počet bodů

ID
žádosti
v DSW

Podprogram

či osob s jiným postižením

4,7 4,6 4,0 3,9 3,9 3,6 24,6

4,8 4,8 4,4 4,4 4,4 4,0 26,9

Požadovaná
výše dotace

Návrh Výboru
pro dotační
politiku

Slovní hodnocení

131 100 Kč

Oceňujeme kvalitní zpracování
žádosti a zapracování
připomínek výboru z minulého
60 000 Kč
roku. Projekt přispívá k aktivizaci
předškolních dětí ohrožených
neúspěchem.

162 850 Kč

Kladně hodnoceno zapojení
velkého počtu dětí ze
znevýhodněného prostředí.
94 000 Kč
Doporučení: přednostní
registrace pro děti z Prahy 3,
např. o 14 dní dříve.
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3

4

5

6

2312

01/71 ZO ČSOP
KONIKLEC

2300

Asociace rodičů a
přátel zdravotně
postižených dětí v
ČR, z.s. Klub Sestry v
sukni

2290

2317

Asociace TOM ČR,
TOM 19034
SVĚTLUŠKY

Asociace TOM ČR,
TOM 19195
TÁBORNÍCI

Ekocentrum Koniklec,
Vlkova 2725/34,
Praha 3 + terén
pražských přírodních
lokalit

koordinace projektu (komunikace s
donátory, rodiči a lektory,
administrativa, tvorba nabídky,
programu a harmonogramu,
propagace, distribuce nabídky
apod.), grafika a tisk letáků, IT
řešení (web, informace, online
Mimo režim
přihlášky), materiál (herní pomůcky,
veřejné
vybavení lékárničky, odměny a trička
podpory.
pro děti, kancelářské a výtvarné
potřeby, reflexní náramky,
termotašky na převoz obědů apod.),
vstup koupaliště, stravování (obědy,
svačiny, pitný režim a jejich po
Praze, benzín), režijní náklady (podíl
na nájmu a energii, telefony, internet)

Jana Želivského 22,
Praha 3

nájem klubovny a skladu, energie,
služby, internet, telefon, opravy a
údržba

49629204

Eko-hraní v pražských
2
lesích

03818357

Klub Sestry v Sukni Nájem klubovny,
1
školící místnosti a
skladu

71170031

doprava a ubytování na výpravách a
táboře, pronájem sportovního a
Žižkovské Světlušky
outdoorového vybavení, spotřební
jdou za dobrodružstvím
materiál na schůzky, výpravy a tábor
Podpora v
- Celoroční činnost
Praha a okolí,
(barvy, látky, dřevo na topení na
1
režimu de
dětského turistického Bácovice u Pelhřimova táboře, nářadí (pily, sekyry, kolečko,
minimis.
oddílu Světlušky vč.
pořízy), kuchyňské vybavení (kotlíky,
výprav a táborů
hrnce, butan, náhradní díly),
ekologické mycí prostředky na tábor
apod.)

75045966

doprava na letní tábor, materiál na
stavbu a provoz táborové základny,
obměna a doplnění turistického a
sportovního materiálu (stany/plachty
osada, horolezecká lana a další
Podpora v
horolezecký materiál (osmy,
režimu de
karabiny, sedáky), materiál na
minimis.
činnost v klubovně (papíry, čtvrtky,
psací potřeby náklady na tisk pro
přípravu her), pronájem a ubytování
na vícedenních akcích (chalupy
ATOMu, skautů)

Celoroční činnost
turistického oddílu
Táborníci - schůzky,
1 výpravy, letní stanový
tábor a obnova
turistického a
sportovního vybavení

Praha 3 a okolí,
klubovna Hořanská 2,
Praha 3, letní tábor
Bácovice, okr.
Pelhřimov

Mimo režim
veřejné
podpory.

50 000 Kč

Kvalitně sepsaná žádost, Výbor
oceňuje výjimečný program
35 000 Kč zaměřený na pobyt v přírodě.
Kvalitně diverzifikuje nabídku
prázdninových aktivit.

70 000 Kč

Smysluplná aktivita a unikátní
projekt. Výbor oceňuje zapojení
studentů z gymnázií a
50 000 Kč pedagogicky inovativní přístup.
Zkráceno z důvodu celkového
objemu rozdělovaných
prostředků.

4,6 4,4 4,0 4,3 4,3 3,6 25,2

37 000 Kč

Kvalitně zpracovaný projekt.
Zkráceno z důvodu celkového
35 000 Kč objemu rozdělovaných
prostředků. Výbor oceňuje
úspornost projektu.

4,7 4,6 4,0 4,1 4,1 3,3 24,8

50 000 Kč

35 000 Kč

4,7 4,6 3,7 4,2 4,7 4,0 25,8

4,0 4,2 3,1 4,1 3,8 4,2 23,4

Kvalitně zpracovaný projekt.
Zkráceno z důvodu celkového
objemu rozdělovaných
prostředků.
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7

8

9

10

11

12

2366

2315

2285

2407

2386

2197

Asociace TOM ČR,
TOM 21001 S.T.A.N.

Baletní škola Evy
Maternové, s.r.o.

Boxing club Rebel z.s.

Buči z.s.

BUTCHIS, z.s.

Centrum vzdělávání a
volného času Duhové
klubíčko, z.s.

Oddíl TOM S.T.A.N. v
roce 2021

75103044

1

24784168

Příprava a realizace
divadelních
1
představení v roce
2020

04627083

Příměstský tábor v
2 Rebelu o prázdninách
2021

22896163

27024784

22675299

2

2

Letní tábor pro děti ze
sociálně slabých rodin

Příměstský tábor s
florbalem

Dostaňme děti z ulic
1
XII.

Klubovna oddílu TOM
S.T.A.N., V Domově
1875/22, Praha 3

pronájem klubovny, údržba a
vybavení klubovny (dřevěné
nástěnky, skříně na materiál a
vzdáleného ovládání topení), drobný
spotřební materiál na oddílové
schůzky (kancelářské potřeby,
železářství, nářadí, látky, stolní hry,
sportovní pomůcky), software pro
online činnost (licence programů pro
online oddílové schůzky, drobná
elektronika (webkamera, mikrofon),
Mimo režim
výpravy a oddílové akce (doprava
veřejné
materiálu a osob, drobný spotřební
podpory.
materiál na přípravu programu
(uzlovačky, buzoly, kancelářské
potřeby), ubytování, vstupy do
hradů, zámků, bazénů ekocenter
apod.), letní tábor (náklady na
dopravu materiálu a osob, nákup
drobného spotřebního materiálu pro
přípravu celotáborové hry a dalšího
programu (dřevo, látky na kostýmy,
pracovní náčiní, kancelářské potřeby
apod.)

Sokolovna TJ Sokol
Žižkov II, Na Balkáně
812/21, Praha 3

úhrada nákladů spojených s
přípravou divadelních vystoupení
(výroba kostýmů a rekvizit, mzda
pedagoga, propagace, hudba) a s
vlastním vystoupením (nájemné
divadla)

Koněvova 57, Praha 3

odměna pro pedagogický a
Podpora v
zdravotní dozor, vstupy do kulturních
režimu de
a zábavních středisek (bazén,
minimis.
hvězdárna, ZOO apod.)

Chatový tábor Mydlák,
Zliv, Jihočeský kraj

ubytování a stravování dětí,
cestovné (dopravní náklady na cestu
tam a zpět), osobní náklady
Mimo režim
(vedoucí tábora, lektor tance,
veřejné
vedoucí turistiky), pomůcky a
podpory.
materiály pro táborové hry, vstupné
do památkových objektů

Podpora v
režimu de
minimis.

Sportovní haly VŠE,
Na Třebešíně 3215/1,
Praha 3

pronájem prostor, strava (obědy,
pitný režim a svačiny), trenéři,
zajištění loděnice

Mimo režim
veřejné
podpory.

ZŠ Jiřího z Poděbrad
1685/7, Praha 3

pronájem učeben a tělocvičen,
materiální vybavení kroužků (flétna noty, stojany, keramika - hlína,
engoby, glazury, anglická
konverzace a doučování z MA Mimo režim
učebnice, výtvarné dílny - korálky,
veřejné
nářadí), vybavení sportovních
podpory.
kroužků (jóga - podložky, florbal chrániče, helmy, hokejky),
pravidelné zvyšování odbornosti pro
lektorku dětské jógy a trenéry
florbalu

4,6 4,3 3,7 4,1 4,1 3,4 24,2

3,4 3,7 3,2 2,9 3,2 2,3 18,8

4,3 4,2 3,6 3,9 3,7 3,1 22,8

3,6 3,1 3,6 4,1 3,8 3,6 21,9

3,9 3,8 2,9 3,8 3,7 2,9 20,9

4,0 3,9 3,9 3,6 3,8 3,4 22,6

60 000 Kč

50 000 Kč

42 000 Kč

Kvalitně zpracovaný projekt.
Výbor oceňuje, že schůzky
probíhají i v průběhu nouzového
stavu online.

Nedostatečně odůvodněná
žádost. Nerozpracovaný
0 Kč rozpočet. Projekt nepracuje s
kritériem společenské
odpovědnosti.

15 500 Kč

Dobře zpracovaná žádost. Výbor
oceňuje, že projekt rozšiřuje
15 500 Kč nabídku příměstských táborů pro
starší děti a zapojuje i děti ze
znevýhodněného prostředí.

117 000 Kč

Výbor podpořil jeden běh letního
tábora. Nejasná organizace
náboru účastníků ze
znevýhodněného prostředí.
35 000 Kč Podmínkou přidělení dotace, je
doložení realizace tábora v roce
2020. Výbor doporučuje více
zdrojové financování a
spolupráci s OSPOD.

49 500 Kč

Finance kráceny s ohledem na
nízké bodové ohodnocení, Není
prokazatelná vazba organizace
20 000 Kč na Prahu 3. Vzhledem k úzké
sportovní specializaci výbor
doporučuje příští rok žádat v
programu o podporu sportu.

50 000 Kč

Oceňujeme iniciativu
zaměstnanců školy rozšířit
18 000 Kč pestrost nabídky kroužků. Výbor
doporučuje zapojit i děti mimo ZŠ
Jiřího z Poděbrad.
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13

14

15

16

17

18

2225

Centrum vzdělávání a
volného času Duhové
klubíčko, z.s.

2291

Centrum vzdělávání a
volného času Duhové
klubíčko, z.s.

2245

Club Sport Vítkov, z.s.

2395

Českomoravská
myslivecká jednota,
z.s., obvodní
myslivecký spolek
Praha 3

2396

2082

Českomoravská
myslivecká jednota,
z.s., obvodní
myslivecký spolek
Praha 3

Husitské centrum,
o.p.s.

vstupné (muzea, hrady a zámky,
Jiřího z Poděbrad
bazén a další sportoviště), doprava
1685/7, Praha 3, Praha (vlaky, PID, autobusy), pomůcky na
a její okolí
výlety (rozlišovací stejnobarevné
čepice, buzoly a mapy)

Mimo režim
veřejné
podpory.

doprava (pronájem autobusu),
vstupné (muzea, hrady a zámky),
zapůjčení sportovního vybavení
(např. kánoe, rafty nebo cyklistická
kol ), odborná školení pro
instruktory (např. při vodáckém
kurzu)

Mimo režim
veřejné
podpory.

areál Sport Vítkov,
ulice Pražačka, park
Vítkov

mzdové náklady (kvalifikovaní
trenéři a pedagogové pro
beachvolejbal a všestrannost,
zdravotní dozor), stravování a pitný
režim, ceny do soutěží (poháry,
medaile, diplomy, sportovní trička),
společenské hry, drobný spotřební
materiál (bloky, čtvrtky, tužky,
pastelky), lékárna (vybavení,
opalovací a ochranné krémy,
dezinfekční a hygienické
prostředky), propagace a
fotodokumentace, pronájem
tělocvičny, vytápění haly (oddělené
nádrže na topný olej)

Mimo režim
veřejné
podpory.

Parky nebo hřiště škol
Prahy 3

nákup učebních a studijních
pomůcek, obrázkových materiálů a
cen pro děti, odměny sokolníkům,
trubačům a kynologům, drobný
materiál

Mimo režim
veřejné
podpory.

22675299

Prázdniny s Duhovým
2
klubíčkem VI.

22675299

ZŠ Jiřího z Poděbrad
Cestujeme a
1685/7, Praha 3 a
3 poznáváme s
různé části České
Duhovým klubíčkem VI.
republiky

22846026

67777333

67777333

26486971

2 Příměstský tábor 2021

3

Přírodovědné
odpoledne

1 Myslivecký kroužek

1 Tanec nás baví 8

Zajímavý program za příznivé
ceny pro účastníky. Málo
otevřené dětem mimo ZŠ Jiřího z
Poděbrad.

30 000 Kč

20 000 Kč

3,9 4,0 4,0 3,8 3,4 3,3 22,4

40 000 Kč

Zkráceno z důvodu celkového
objemu rozdělovaných
18 000 Kč prostředků. Výbor doporučuje v
případě podání žádosti v příštím
roce dát žádosti pod jednu.

4,0 4,0 3,3 4,1 4,0 3,2 22,7

167 000 Kč

4,2 4,0 4,2 3,8 3,6 3,0 22,8

3,4 3,1 3,9 2,8 3,0 2,8 18,9

55 000 Kč

Velmi dobře zpracovaná žádost.
Realisticky zpracovaný rozpočet.
Výbor oceňuje, že celoročně
působí na Praze 3.

45 000 Kč

Projekt nedosáhl požadovaného
počtu bodů. Málo podrobně
zpracovaná žádost,
0 Kč
nedostatečně odůvodněný
dopad, neinovativní pedagogický
přístup.

Projekt nedosáhl požadovaného
počtu bodů. Málo podrobně
zpracovaná žádost,
nedostatečně odůvodněný
dopad, neinovativní pedagogický
0 Kč
přístup. Výbor oceňuje zaměření
na přírodu a obsah kroužku,
kladně hodnotí celoroční činnost.
Doporučuje inovativnější
metodické pojetí.

Radhošťská 9, Praha 3

cestovné do přírody, ceny pro děti,
Mimo režim
obrazové materiály, nákup učebních
veřejné
pomůcek, odměny vedoucím a
podpory.
lektorům, drobný materiál

3,5 3,4 2,6 3,1 3,4 2,9 18,9

43 000 Kč

Roháčova 1305/66,
Praha 3

spotřební materiál spojený s výrobou
kostýmů (látky, dekorativní taneční
prvky), taneční výjezd (hygiena,
lékárna, výtvarné potřeby atd.),
Mimo režim
pohonné hmoty (odvoz věcí a
veřejné
nákup), cestovné, ubytování, školení podpory.
a kurzy, DPP (lektorné pravidelného
kroužku, výjezd: hlavní vedoucí,
ostatní)

4,1 4,1 3,4 3,9 4,4 4,2 24,2

74 320 Kč

Dobře zpracovaná žádost.

50 000 Kč Integrace dětí ze
znevýhodněného prostředí.
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19

20

21

22

2096

Husitské centrum,
o.p.s.

2316

Institut módní tvorby
s.r.o.

2349

2350

23

2355

24

2113

25

2170

Junák - český skaut,
4. přístav Jana
Nerudy Praha, z. s.

Junák - český skaut,
4. přístav Jana
Nerudy Praha, z. s.

Junák - český skaut,
4. přístav Jana
Nerudy Praha, z. s.

potraviny, sportovní vybavení určené
k tréninku (žíněnka, švihadla, míče,
boxerské rukavice apod.), doprava
(pohonné hmoty, dopravení
materiálu na sportovní soustředění,
Mimo režim
doprava zaměstnanců), ostatní
veřejné
služby (vstupy na sportoviště, nájmy
podpory.
sportoviště, propagace), mzdové
náklady (mzda zaměsntanců
organizace, propagace, vedení
kroužků, plat odborným lektorům a
sportovcům)

4,6 4,0 3,9 4,6 4,6 3,9 25,4

63 300 Kč

Dobře zpracovaná žádost. Výbor
oceňuje zapojení dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí,
55 000 Kč zaměření na neorganizovanou
mládež a propojování dětí ze
znevýhodněného prostředí a
většinové společnosti.

3,8 3,4 2,9 2,8 3,4 2,3 18,7

62 790 Kč

0 Kč podpořených osob. Vysoké

26486971

1 Zvol si svou cestu 8

Roháčova 66, Praha 3
a bezprostřední okolí,
sportovní soustředění
mimo Prahu

06620736

Základy módní tvorby
1
pro děti a mládež

Korunní 880/101,
Praha 3

základní vybavení kurzu, lektorské
vedení, provozní náklady a režie,
energie, podíl na pronájmu prostor,
drobné občerstvení, fotografické
služby, PR a marketingová
komunikace

1 Tábory 4. přístavu

Pro letní tábory
tábořiště a základny u
řeky Berounky, pro
putovní tábory
základny a kempy na
Berounce, pro zimní
tábory horské boudy a
skautské základny na
horách, na ostatní
vícedenné akce
skautské základny či
soukromé chaty nebo
chalupy našich členů

doprava účastníků a materiálu na
tábory a vícedenní akce, pronájem
Podpora v
tábořišť a základen, úhrada
režimu de
vstupného na táborech a
minimis.
vícedenních akcích, nákup drobného
materiálu a vybavení na tábory

Skautský areál Křížek,
Pitterova 2892/1,
Praha 3

vstupné na akce (muzeum,
planetárium, aquapark, jumppark
atd.), doprava (jízdenky, proplacení
cest mimopražským vedoucím,
doprava potravin atd.), drobný
spotřební materiál a drobné
vybavení, ceny pro děti

Skautský areál Křížek,
Zázemí a vybavení pro
Pitterova 2892/1,
činnost 4. přístavu
Praha 3

částečné pokrytí spotřeby elektrické
energie, plynu a pojistného, nákup
materiálu a vodáckého vybavení,
údržba a opravy kluboven a
přístřešku na lodě, vzdělávací kurzy
pro vedoucí

Podpora v
režimu de
minimis.

výroba polytechnických setů,
příprava propagačních materiálů,
nájem prostor, koordinátor projektu

Podpora v
režimu de
minimis.

pronájem prostor a vstupné do
sportovišť (plavecký bazén, lezecké
stěna atd.), stravné a trenérské a
organizační zajištění

Mimo režim
veřejné
podpory.

61387941

61387941

2

Příměstské tábory
Permoníci 2021

61387941

1

koncept344 s.r.o.

08966664

Rozvoj
polytechnického
1
vzdělávání pro MŠ a
ZŠ

LUDUS MAGNUS, z.s.

03578151

Sportovní kempy - letní
Sokol Žižkov II, Praha
2 příměstské tábory na
3, Riegrovy sady
P3

Bořivojova 685/81,
Praha 3

Podpora v
režimu de
minimis.

Podpora v
režimu de
minimis.

Projekt nedosáhl požadovaného
počtu bodů. Nízký počet
náklady vzhledem k počtu
účastníků.

40 000 Kč

Výbor vyhověl žádosti v plné
výši, oceňuje činnost, které se
oddíly věnují a iniciativu založit
40 000 Kč další oddíl. Váží si dobrovolnické
činnosti vedoucích, díky čemuž
je cena skautu dostupná
širokému spektru dětí.

40 000 Kč

Projekt podpořen v plné výši
vzhledem k výrazně nižším
nákladům, které mají srovnatelné
projekty. Výbor si váží
40 000 Kč
dobrovolnické činnosti
vedoucích, díky čemuž je cena
skautu dostupná širokému
spektru dětí.

60 000 Kč

Výbor vyhověl žádosti v plné
výši, oceňuje činnost, které se
oddíly věnují a iniciativu založit
60 000 Kč další oddíl. Váží si dobrovolnické
činnosti vedoucích, díky čemuž
je cena skautu dostupná
širokému spektru dětí.

3,6 2,9 3,8 2,8 3,0 2,4 18,4

250 000 Kč

Projekt nedosáhl požadovaného
počtu bodů. Vysoká finanční
0 Kč náročnost, vynaložené
prostředky jsou směřovány do
materiálu, který zůstane žadateli.

4,3 4,0 3,6 3,9 3,8 3,3 22,9

250 000 Kč

4,1 4,1 4,3 4,2 4,3 3,6 24,7

4,2 4,3 4,3 4,2 4,0 3,4 24,6

4,2 4,0 4,0 4,2 4,0 3,2 23,7

45 000 Kč

Chyby v rozpočtu. Výbor
nedoporučuje využití peněz na
PR a doporučuje upřednostnění
dětí z Prahy 3.
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26

27

2295

2250

28

2252

29

2393

30

31

2263

2264

Mateřská škola
Paleček o.p.s.

24242594

2

Letní příměstský tábor
v MŠ Paleček 2021

U zásobní zahrady
2873/6a, Praha 3

pronájem učeben, DPP lektorů
kroužků, DPČ koordinátora provozu Mimo režim
RPC Pražačka , Nad
kroužků, DPP administrace kroužků, veřejné
Ohradou 2667, Praha 3
nákup techniky pro realizaci on-line podpory.
kroužků, nákup učebních pomůcek

24191345

Dostupné kroužky od
1
narození až do školky

My.Aktivity o.p.s.

24191345

Praha 3: Nad Ohradou
2667/17 (sídlo
Letní příměstské
organizace), Sportovní
2 tábory pro děti z Prahy a rekreační areál
3
Pražačka, Prague
Camp, dětské dopravní
hřiště, park Krejcárek

My.Aktivity o.p.s.

24191345

1

My.Aktivity o.p.s.

Nemec Ján, BcA.

Nemec Ján, BcA.

43075673

43075673

Vzdělávání lektorů
pracujícího s dětmi v
rámci cyklu
pravidelných kroužků

Baletní mládí a
3 koncerty baletní školy
v r. 2021

Podpora kulturní,
sportovní, výchovně
vzdělávací činnosti a
1
využití volného času
dětí a mládeže na
území Prahy 3

mzdové náklady (koordinátorka
projektu a registrací, lektoři, účetní,
pracovnice výdejny a asistence na
výletech), nájemné, energie a
náklady na provoz, úklid, výtvarné
potřeby, tvorba, tisk a distribuce
Mimo režim
letáků, celodenní strava pro
veřejné
pedagogy, vstupy, výlety a cestovné podpory.
dětí a pedagogů, kopírování,
hygienické prostředky, didaktické
pomůcky, telefony a internet, PR a
aktualizace webu, fotografie a
prezentace

nájem vnitřních prostor (klubovna,
jídelna), DPČ koordinátor
příměstských táborů, DPP lektoři
příměstských táborů, poplatek ze
rezervační systém webooker, DPP
Mimo režim
administrativa a prázdninová
veřejné
recepce, stravování a pitný režim
podpory.
dětí, zajištění programu, grafické
práce, tisk, sociální sítě, web a další
propagace, úklid prostor a praní
prádla

Nad Ohradou 2667/17,
Praha 3 (sídlo
úhrada vzdělávacích kurzů pro
organizace), vybrané
lektory volnočasových kroužků,
vzdělávací instituce v
nájmy učeben
Praze

Táboritská 1000/23,
Praha 3

Táboritská 1000/23,
Praha 3

pronájmy sálů na představení a
soutěž (Kongresové centrum hotelu
Olšanka, Městská knihovna hl.
m.Prahy), honorář poroty,
organizace soutěže, zajištění cen,
tisk diplomů, osvětlení, ozvučení
sálu, nákup kostýmů a látek, ušití a
opravy kostýmů školního fundusu
baletní školy

Mimo režim
veřejné
podpory.

Mimo režim
veřejné
podpory.

pronájem prostor pravidelné výuky
baletní školy, prezentace výsledků
Mimo režim
práce žáků baletní školy na
veřejné
vánočním představení a představení podpory.
na závěr školního roku

Výborně zpracovaná žádost,

4,7 4,8 4,4 4,2 4,2 4,1 26,4

137 200 Kč

105 000 Kč transparentní. Podpora dětí s
OMJ.

4,4 4,1 4,1 4,2 4,0 3,7 24,6

4,6 4,0 3,9 4,1 4,1 3,3 24,0

3,8 3,3 2,0 2,9 2,8 3,0 17,6

3,9 3,4 3,1 2,8 3,3 2,9 19,4

3,6 3,3 3,6 3,1 3,7 2,8 20,0

250 000 Kč

Projekt aktivitami pokrývá oblast
Jarova, jedná se o kontinuální
120 000 Kč mnohaletou aktivitu. Kráceno z
důvodu omezeného objemu
celkových prostředků na dotace.

250 000 Kč

Výbor oceňuje zapojení velkého
počtu dětí. Rozpočet vychází v
72 000 Kč porovnání se srovnatelnými
aktivitami jiných organizací
nákladněji.

80 000 Kč

Projekt nedosáhl požadovaného
počtu bodů. Chybí položkový
0 Kč rozpočet a specifikace
vzdělávání. Nedostatečně
odůvodněná potřebnost.

250 000 Kč

Projekt nedosáhl požadovaného
počtu bodů. Dopad akce
0 Kč přesahuje lokální rozměr, výbor
doporučuje zajistit financování z
jiných zdrojů.

250 000 Kč

Kráceno z důvodu omezeného
objemu celkových prostředků na
dotace. Vzhledem k přesahu
mimo lokální akce,
doporučujeme žádat z jiných
60 000 Kč
zdrojů na ministerstvu kultury a
MHMP s ohledem na význam
činnosti, která přesahuje Prahu
3. Pozitivně výbor hodnotí
propagaci směrem k veřejnosti.
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33

34

2078

2086

2087

NOVÁ TROJKA, z.s.

NOVÁ TROJKA, z.s.

NOVÁ TROJKA, z.s.

26594161

2

materiálové náklady (kancelářské,
hygienické a výtvarné potřeby,
vybavení lékárničky a ostatní
materiálové náklady), nemateriálové
náklady (spotřeba elektrické
energie, vodné a stočné, ÚT a TUV,
opravy a udržování prostor centra,
telefonní poplatky, nájemné,
zpracování účetnictví, tisk
Mimo režim
propagačních materiálů, jízdné a
veřejné
vstupné na akce v rámci programů
podpory.
tábora, pojištění majetku a
odpovědnosti), mzdové náklady
(HPP, DPČ, DPP a pojistné ke
mzdám přímých pracovníků projektu,
tj. lektorů a lektorek příměstských
táborů, koordinátorek jednotlivých
týdnů a část nákladů na mzdy
vedoucích a administrativních
pracovníků)

4,8 4,7 4,6 4,6 4,6 4,2 27,3

249 288 Kč

26594161

materiálové náklady (kancelářské,
hygienické a výtvarné potřeby,
odměny do soutěží na akcích),
nemateriálové náklady (spotřeba
elektrické energie, vodné a stočné,
ÚT a TUV, opravy a udržování
prostor centra, telefonní a
Rodinné a kulturní
internetové poplatky, nájemné,
centrum Nová Trojka,
vedení účetnictví, umělecké
Mimo režim
Jeseniova 519/19,
3 ŽIŽKOVSKÝ ROK 2021
produkce, tisk propagačních
veřejné
Praha 3, případně
materiálů, pojištění majetku a
podpory.
venkovní lokality Prahy
odpovědnosti), mzdové náklady
3
(HPP, DPČ, DPP a pojistné ke
mzdám přímých pracovníků projektu,
tj. koordinátorky tradičních akcí a
osob, které pomáhají jednotlivé akce
připravovat a realizovat, a část
nákladů na mzdy vedoucích a
administrativních pracovníků)

4,9 4,7 4,2 4,2 3,9 4,1 26,0

167 950 Kč

materiálové náklady (kancelářské,
hygienické a výtvarné potřeby,
odbornou literaturu a vybavení
centra), nemateriálové náklady
(spotřeba elektrické energie, vodné
a stočné, ÚT a TUV, opravy a
udržování prostor centra, telefonní a
internetové poplatky, nájemné,
vedení účetnictví, lektorné hrazené
Mimo režim
fakturou, školení a kurzy, DNIM,
veřejné
supervize týmu, tisk propagačních
podpory.
materiálů, pojištění majetku a
odpovědnosti), mzdové náklady
(HPP, DPČ, DPP a pojistné ke
mzdám přímých pracovníků projektu,
tj. koordinátorky zájmových aktivit
pro děti, lektorů a lektorek kurzů,
doprovodu a doučování a dále
poměrná část nákladů na mzdy
režijních pracovníků)

4,9 4,9 4,4 4,3 4,3 4,1 27,0

26594161

PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY NOVÉ
TROJKY PRO
PŘEDŠKOLÁKY 2021

ZÁJMOVÉ KURZY
1 NOVÉ TROJKY PRO
DĚTI 2021

Rodinné a kulturní
centrum Nová Trojka,
Jeseniova 519/19,
Praha 3

Rodinné a kulturní
centrum Nová Trojka,
Jeseniova 519/19,
Praha 3

Kvalitně zpracovaná žádost.
Zkráceno z důvodu celkového
objemu rozdělovaných
prostředků. Vysoce ceněno
150 000 Kč
zapojení dětí ve spolupráci s
OSPOD. Kladně hodnocený
dopad na vysoký počet klientů a
různorodost aktivit.

Kvalitně napsaný projekt.

90 000 Kč Podpora komunitního života.
Pestrá nabídka aktivit.

Oceňujeme pestrou nabídku pro
široké věkové spetrum dětí a

249 632 Kč

170 000 Kč spolupráci s OSPOD a podíl
Nové Trojky na komunitním
životě P3.
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35

36

37

38

39

40

41

2195

2198

2402

2188

2388

2177

2270

Pertlová Bára

Pertlová Bára

Pionýr, z. s. - 117.
pionýrská skupina
Kalich

78 400 Kč

Žerotínova 1742/54,
Praha 3

spotřební výtvarný materiál
(výtvarné potřeby pro kresbu, malbu,
Mimo režim
grafické techniky, modelování,
veřejné
kreativní potřeby, potřeby pro kutily,
podpory.
potřeby z galanterie a papírnictví),
osobní náklady (mzdy, lektorné)

4,1 4,0 3,8 3,5 3,8 3,0 22,1

250 000 Kč

Kališnická pravidelná
1
činnost

Lucemburská 42,
Praha 3

nájemné klubovny a náklady
související s využíváním klubovny
(drobná údržba a opravy, obnova
vybavení klubovny), propagace
(letáky, bannery, webové stránky,
reklamní předměty), materiál pro
Mimo režim
jednotlivá setkání (sportovní a
veřejné
tábornické vybavení, kancelářské
podpory.
potřeby, aj.), víkendové akce a letní
tábor (doprava účastníků a materiálu
na a z akce/tábora, obnova
táborového vybavení - kuchyňské
náčiní, obnova plachet na stany),
personální zajištění

4,6 3,6 3,4 3,9 4,0 3,6 23,1

93 500 Kč

Dobře zpracovaná žádost.
Přidělená částka poměrně
33 000 Kč odpovídá částce na realizaci
aktivit v jiných oddílech se
srovnatelným počtem dětí.

147. PS Galaxie –
1 pravidelná celoroční
činnost a akce

Ježkova 11, Řehořova
43, Vlkova 31, Praha
3, TZ Pila Bojanovice,
turistické základny
Horní Kruty, Nymburk,
Neškaredice u Kutné
Hory

úhrada pronájmů (klubovna, sklad,
tělocvična, táborová základna),
elektrické energie, pořízení
drobného spotřebního materiálu,
výtvarného materiálu a odměn,
administrativního materiálu,
sportovního vybavení, drobných
oprav v klubovně, dopravy, jídla,
vstupů do památek a muzeí,
jízdenek, občerstvení

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,7 4,2 3,8 4,3 4,3 3,1 24,4

66 660 Kč

60 000 Kč slabších rodin a realizaci

Divadelní či jiné menší
úhrada nákladů na odměny lektorům Mimo režim
sály nebo prostory
zážitkových workshopů, produkční
veřejné
základních škol v
náklady
podpory.
Městské části Praha 3

4,6 4,5 4,3 4,0 4,1 3,9 25,4

2

07949049

Ateliér Kroužek 1 Pravidelná činnost
2021

69057192

68402279

POST BELLUM, o.p.s.

26548526

Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

4,3 4,3 3,9 4,0 4,2 3,1 23,9

Příměstské tábory v
Ateliéru Kroužek 2021

07949049

Pionýr, z. s. - 147.
pionýrská skupina
Galaxie

REMEDIUM Praha
o.p.s.

Žerotínova 1742/54,
Praha 3

spotřební výtvarný materiál (akrylové
barvy, sochařská hlína, akvarelové
papíry, barevné papíry, akvarely,
uhly, suché pastely, fixativy,
Mimo režim
modelovací hmota samotvrdnoucí,
veřejné
barvy na tělo, křídové spreje,
podpory.
kartony, lepidla, lepící pásky,
provázky, bavlnky a drátky), osobní
náklady (mzdy, lektorné)

3

Zážitkové workshopy
Paměti národa pro
žáky městské části
Praha 3

68403186

Semináře zaměřené na
posílení finanční
3 gramotnosti dětí
navštěvujících základní
školy na Praze 3

70892946

Mimopražská
soustředění sborů
2
studia Zvoneček Praha v roce 2021

Výbor oceňuje profesionální
vedení, zaměření na výtvarnou
činnost a rozšíření diverzity v
30 000 Kč
nabídce příměstských táborů.
Výbor nedoporučuje využití
prostředků na propagační účely.

70 000 Kč

Výbor oceňuje kreativní pojetí a
profesionální vedení. V kontextu
pravidelných kroužků vhodně
doplňuje rozmanitost nabídky.

Dobře zpracovaná žádost. Výbor
oceňuje zapojení dětí ze sociálně
příměstského tábora, který je o
otevřený i dětem mimo oddíl.

Smysluplná aktivita pro školy
Prahy 3, doplňuje mezery ve

25 000 Kč

25 000 Kč výuce dějin 20. století. Výbor
oceňuje inovativní přístup k
pedagogice.

Křišťanova 1698/15,
Praha 3, základní
školy na území
městské části Praha 3

odměny lektorům a další osobní
náklady vč. odvodů (koordinace a
administrace), nájem (místnost pro
koordinátora), výukové materiály,
kancelářské potřeby

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,2 4,1 4,3 3,4 3,8 3,3 23,2

107 000 Kč

Broumovský klášter,
Klášterní 1, Broumov,
areál ŠvP Střelské
Hoštice (ev. jiný
vhodný areál mimo
Prahu)

ubytování a stravování všech
účastníků, autobusová doprava,
materiálně-technické zabezpečení
(nákup not a jejich kopírování,
vybavení lékárny, výtvarný materiál
apod.)

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,2 4,0 3,7 3,9 4,0 3,6 23,3

80 000 Kč

Kráceno z důvodu omezeného
objemu celkových prostředků na
dotace. Výbor oceňuje
potřebnost tématu.
20 000 Kč
Doporučujeme zapojit víc
interaktivních a prožitkových
pedagogických postupů. Málo
inovativní přístup.

30 000 Kč

Částka krácena úměrně počtu
získaných bodů. Výbor oceňuje
vstřícnou spolupráci na akcích
Prahy 3.
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2206

Společnost pro
podporu a rozvoj
kina AERO z.s.

2207

Společnost pro
podporu a rozvoj
kina AERO z.s.

44

2208

Společnost pro
podporu a rozvoj
kina AERO z.s.

67775080

45

2091

Šikovné děti, z.s.

06194192

42

43

46

47

48

49

2213

2214

2130

2181

Šikovné děti, z.s.

Šikovné děti, z.s.

Teen Challenge
International ČR

Zachraň jídlo, z.s.

67775080

67775080

1 Aeroškola 2021

2

Příměstské tábory v
Aeroškole 2021

propagace, spotřební materiál,
Aeroškola, Ambrožova
náklady na lektory a hlavní
9, Praha 3
produkční táborů

Mimo režim
veřejné
podpory.

3,9 3,2 3,0 3,0 3,9 3,0 20,0

3,8 3,2 2,9 3,2 3,4 2,9 19,4

241 640 Kč

110 600 Kč

Projekt nedosáhl požadovaného
počtu bodů. Nízký počet
podpořených osob vzhledem k
0 Kč
vynaloženým prostředkům. Výbor
kladně hodnotí přínos pro rozvoj
komunity.

2 Aertěk 2021

Mimo režim
veřejné
podpory.

3,7 3,3 2,6 3,0 3,1 2,7 18,3

134 650 Kč

1 Kutil Junior

Praha 3: ZŠ Jiřího z
Poděbrad, ZŠ
Cimburkova, RKC
Paleček

lektorné, materiál

Mimo režim
veřejné
podpory.

3,9 3,6 3,4 3,3 3,8 3,0 21,0

31 820 Kč

MČ Praha 3, SOŠ
Jarov

lektorská činnost, nářadí, materiál,
pomůcky, nájemné, propagace

Mimo režim
veřejné
podpory.

4,4 4,0 3,0 4,0 3,9 3,2 22,6

Příměstský řemeslný
tábor Kutil Junior

06194192

Dětské řemeslné dílny
pro děti a
3 mládež/Řemeslné
workshopy pro děti a
mládež

Praha 3: ZŠ Jiřího z
Poděbrad, ZŠ
Cimburkova, RKC
Paleček

lektorská činnost, nářadí, pracovní
stoly, pomůcky, materiál, příprava,
propagace

Mimo režim
veřejné
podpory.

Volnočasové aktivity
Centra dětí a mládeže
1
Teen Challenge pro
znevýhodněné děti

Havlíčkovo náměstí
11, Praha 3

energie (plyn, elektřina), pojistné,
revize a opravy, vodné a stočné,
internet, telefony, svoz odpadu,
propagace, supervize, lyžařský
pobyt (ubytování, potraviny, vleky,
cestovné), letní tábor (ubytování,
doprava, potraviny, pohonné hmoty
(zásobování), vybavení lékárny,
hygienické potřeby

Mimo režim
veřejné
podpory.

3 Zachraň jídlo

honorář lektorů, výroba vzdělávací
paneláže, mzdové náklady
(koordinátor projektu, grafik, grafický
designér), grafická identita
edukačního programu (grafické
zpracování pracovních listů,
Atrium na Žižkově,
Mimo režim
ilustrace), výroba, opravy a údržba
Čajkovského 12, Praha
veřejné
interaktivních vzdělávacích prvků
3
podpory.
(např. oprava obrazovek, tabletů,
příp. jejich nutná výměna,
administrace projektu (účetnictví
projektu, sledování čerpání,
závěrečná zpráva, archivace),
pronájem mobiliáře pro návštěvníky

Výbor kladně hodnotí
dlouhodobý přínos pro rozvoj
místní komunity a kvalitní a
65 000 Kč
profesionální vedení kurzů.
Negativem je vysoká cena na
účastníka.
Projekt nedosáhl požadovaného
počtu bodů. Nízký počet
podpořených osob vzhledem k
0 Kč
vynaloženým prostředkům. Výbor
kladně hodnotí přínos pro rozvoj
komunity.

ubytování dětí a lektorů (pronájem
objektu), část odměn lektorů,
propagace projektu

2

02723778

Mimo režim
veřejné
podpory.

Chata Kynast, Pod
kynastem 114,
Jablonec nad Nisou

06194192

68402686

částečné krytí výdajů spojených s
propagací (koordinace inzerce,
grafiky, webu, spolupráce s
Aeroškola, Ambrožova
mediálními partnery, festivaly),
9, Praha 3
online inzerce kurzů, tisk a grafika
propagačních materiálů, pronájem
ateliéru Aeroškoly

Výbor doporučuje realizaci
primárně na ZŠ Cimburkova a

2,6 3,7 3,8 2,8 3,3 2,9 19,0

4,1 3,9 3,4 3,9 3,7 3,9 22,9

4,0 3,7 3,6 2,8 3,2 2,2 19,4

47 380 Kč

38 500 Kč

15 000 Kč ZŠ Jiřího z Poděbrad formou
odpoledního kroužku. Dotace
určena na lektory a materiál.
Projekt rozšiřuje pestrost
nabídky. Kráceno úměrně
15 000 Kč
celkovému objemu
rozdělovaných prostředků.
Projekt nebyl podpořen.
Nekvalitně zpracovaná žádost unifikovanost žádostí
organizace. Praha 3 disponuje
0 Kč
polytechnickými dílnami a výbor
preferuje podporu rozvoje
polytechnických dovedností
samotnými školami.

240 993 Kč

Oceňujeme pomoc dětem ze
znevýhodněného prostředí.
Zkráceno z důvodu celkového
70 000 Kč objemu rozdělovaných
prostředků. Dotace je určena pro
realizaci letního tábora a
lyžařského výcviku.

200 000 Kč

Projekt nebyl podpořen z důvodů
financování materiálu, který by
zůstal v majetku žadatele.
0 Kč
Zajímavý projekt, doporučujeme
realizovat ve spolupráci s
organizací Za Trojku.

4 024 570 Kč

2 022 500 Kč
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Maximální
počet bodů

Kritéria

Podprogramy

1. Kvalita zpracování projektu
1. Památková péče

·

kvalita zpracování

·

soulad s cíli dotačního programu

·

aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

5,0

1

2

3

Název / jméno
žadatele

2283

Římskokatolická
farnost u kostela
Nejsvětějšího Srdce
Páně Praha Vinohrady

2289

Římskokatolická
farnost u kostela sv.
Prokopa Praha Žižkov

2351

Společenství
vlastníků
Radhošťská 1623/18,
20, 22, Praha 3

IČ / rok
narození

·

reálný a vyrovnaný rozpočet

·

podrobný popis výdajů a příjmů projektu

·

transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

5,0

3. Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3

5,0

4. Podpora vzhledu městské památkové zóny a veřejného prostoru

5,0

5. Úroveň a stupeň zpracování dokumentace
(např. restaurátorská zpráva, závazné stanovisko orgánu PP, apod.)

5,0

6. Společenská odpovědnost projektu

5,0

Specifikace projektu
Název projektu

00676527

Obnova exteriéru
hlavní lodi a sakristie
1 kostela Nejsvětejšího
Srdce Páně Praha Vinohrady - etapa 1

60434279

Oprava krytiny,
oplechování a krovu
1 střechy kostela sv.
Anny na Žižkově 2.etapa

03671828

rekonstrukce
elektroinstalace v
1 původních trasách
Radhošťská 1623/18,
20, 22

Místo realizace

náměstí Jiřího z
Poděbrad, Praha 3

Konkrétní účel použití finančních
prostředků
opravy: kvádříky, podstavce pod
sochy, obklady a pylony, patrová
římsa včetně chrličů a trojice soch
nad portály, zdobené koule, režné
zdivo, socha dvou andělů, vstupní
portály, zdobené festony, omítané
plochy fasády, spárování režného
zdiva, zábradlí, škrabáky, madla,
měděné oplechování, parapety,
svítidla, dešťové svody, pamětní
deska, osvětlení, revize, sítě proti
ptákům, lešení, ostatní náklady,
zařízení staveniště

Tovačovského ulice,
bez čp., Praha 3

oprava krytiny, oplechování krovu
střechy kostela

Radhošťská 1623/18,
20, 22 Praha 3

výměna hlavního domovního
silnoproudého vedení v původních
trasách, elektroměrových a
domovních rozvaděčů

Forma
poskytnutí
dotace ve
vztahu k
veřejné
podpoře

Mimo režim
veřejné
podpory.

Mimo režim
veřejné
podpory.

Mimo režim
veřejné
podpory.

Body za jednotlivá kritéria

1.

3,9

4,3

2,7

2.

4,3

4,3

3,1

3.

4,3

4,1

1,7

4.

4,3

4,7

1,6

5.

3,7

4,1

2,7

6.

3,7

4,0

1,7

Celkový počet
bodů

ID
žádosti
v DSW

Podprogram

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

24,1

25,6

13,6

Požadovaná
výše dotace

200 000 Kč

200 000 Kč

250 000 Kč

Návrh Výboru
pro dotační
politiku

Slovní hodnocení

Městská část Praha 3
každoročně podporuje
rekonstrukci národní kulturní
památky kostela Nejsvětějšího
85 000 Kč Srdce Páně do řádného
technického stavu. Částka je
ponížena z důvodu omezených
finančních prostředků dotací pro
oblast památkové péče.

Městská část Praha 3
každoročně podporuje
rekonstrukci havarijního stavu
kulturní památky kostela svaté
110 000 Kč
Anny. Částka je ponížena z
důvodu omezených finančních
prostředků dotací pro oblast
památkové péče.
Projekt nepodpořen z důvodu
malého přínosu projektu pro
obyvatele Prahy 3, nízké
0 Kč podpory vzhledu městské
památkové zóny, veřejného
prostoru a malé společenské
odpovědnosti projektu.
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4

5

6

7

2352

Společenství
vlastníků
Radhošťská 1623/18,
20, 22, Praha 3

2353

Společenství
vlastníků
Radhošťská 1623/18,
20, 22, Praha 3

2221

2139

SUDOP Real a.s.

Židovská obec v
Praze

03671828

03671828

výměna šachetních
dveří výtahů
1
Radhošťská 1623/18,
20, 22

malba veřejných
1 prostor Radhošťská
1623/18, 20, 22

Krenovka, Husitská
čp. 42, Praha 3

Radhošťská 1623/18,
20, 22 Praha 3

nové šachetní dveře výtahů včetně
Mimo režim
montáže, demontáž a ekologická
veřejné
likvidace původních šachetních dveří podpory.

Radhošťská 1623/18,
20, 22 Praha 3

škrábání starých maleb, penetrační
Mimo režim
nátěr, tmelení a vyspravení stěn,
veřejné
malba ve dvou nátěrech v barevnosti
podpory.
dle požadavku OPP MHMP

2,9

2,9

1,4

1,6

2,3

1,7

Husitská 42/22, Praha
3

1. Oprava vnější vápenné štukové
omítky členitosti 2, v rozsahu
25procent, 2. Očištění vnějších
ploch tlakovou vodou, 3. Otlučení
vnější vápenné omítky nebo
vápenocementové omítky stupně
členitosti 1 a 2 rozsahu 25 procent,
4. Obroušení omítek před
provedením nátěru, 5. Oprášení
omítek před provedením nátěru, 6.
Penetrační vápenný nátěr omítek
stupně členitosti 2, 7. Krycí
dvojnásobný vápenný nátěr omítek
stupně členitosti 2, 8. Zařízení
staveniště, 9. Územní vlivy, 10.
Práce na památkovém objektu

3,3

3,3

3,0

2,9

3,3

2,7

01918958

1

00445258

Provedení záchraných
prací na staticky
Izraelská 712/1, Praha oprava, stabilizace a restaurování
1 havarijních náhrobcích
3
náhrobků
na Novém židovském
hřbitově

Podpora v
režimu de
minimis.

Mimo režim
veřejné
podpory.

2,7

4,6

3,1

4,4

1,7

4,1

1,7

4,6

2,9

3,9

2,0

4,3

250 000 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu
malého přínosu projektu pro
obyvatele Prahy 3, nízké
0 Kč podpory vzhledu městské
památkové zóny, veřejného
prostoru a malé společenské
odpovědnosti projektu.

12,7

75 000 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu
malého přínosu projektu pro
obyvatele Prahy 3, nízké
0 Kč podpory vzhledu městské
památkové zóny, veřejného
prostoru a malé společenské
odpovědnosti projektu.

18,4

250 000 Kč

14,1

25,9

250 000 Kč

1 475 000 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu
nízké podpory vzhledu městské
0 Kč památkové zóny, veřejného
prostoru a nízké společenské
odpovědnosti projektu.

Městská část Praha 3
každoročně podporuje průběžné
restaurování a opravy náhrobků
na Novém židovském hřbitově.
75 000 Kč
Částka je ponížena z důvodu
omezených finančních
prostředků dotací pro oblast
památkové péče.
270 000 Kč
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Podprogramy

Kritéria

Maximální
počet bodů

1. Kvalita zpracování projektu
·

kvalita zpracování

·

soulad s cíli dotačního programu

·

aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

6

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

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

·

reálný a vyrovnaný rozpočet

·

podrobný popis výdajů a příjmů projektu

·

transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

·

vícezdrojové financování

6

3. Zařazení v síti sociálních služeb hlavního města Prahy na daný rok

6

4. Soulad s Komunitním plánem rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 20202024 a dalšími strategickými dokumenty městské části Praha 3

6

5. Rozsah působnosti sociální služby – lokální, celopražská s alternativou, celopražská bez alternativy

6

1. Kvalita zpracování projektu
·

kvalita zpracování

·

soulad s cíli dotačního programu

·

aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

6

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost
2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti
poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům
MČ Praha 3

·

reálný a vyrovnaný rozpočet

·

podrobný popis výdajů a příjmů projektu

·

transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

·

vícezdrojové financování

6

3. Soulad s Komunitním plánem rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 20202024 a dalšími strategickými dokumenty městské části Praha 3

6

4. Potřebnost cílové skupiny, profil žadatele, historie služby a žadatele

6

5. Rozsah působnosti sociální služby – lokální, celopražská s alternativou, celopražská bez alternativy

6

1. Kvalita zpracování projektu
·

kvalita zpracování

·

soulad s cíli dotačního programu

·

aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

6

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost
·

reálný a vyrovnaný rozpočet

·

podrobný popis výdajů a příjmů projektu

3. Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů
·
·

6

transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)
vícezdrojové financování

3. Soulad s Komunitním plánem rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 20202024 a dalšími strategickými dokumenty městské části Praha 3

6

4. Potřebnost projektu z hlediska Prahy 3, dopad projektu na území Prahy 3 a občany Prahy 3

6

5. Profil a historie žadatele

6
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1. Kvalita zpracování projektu
·

kvalita zpracování

·

soulad s cíli dotačního programu

·

aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

6

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

1

2

3

2274

2151

2179

Název / jméno
žadatele

Aliance žen s
rakovinou prsu, o.p.s.

Amelie, z.s.

Asistence, o.p.s.

IČ / rok
narození

26704374

27052141

63830540

3

2

1

·

reálný a vyrovnaný rozpočet

·

podrobný popis výdajů a příjmů projektu

·

transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

·

vícezdrojové financování

6

3. Potřebnost a rozsah projektu z hlediska Prahy 3, dopad projektu na území Prahy 3 a občany Prahy 3

6

4. Profil a historie žadatele

6

5. Zdůvodnění financování prostřednictvím samosprávy na úrovni městské části

6

Specifikace projektu
Název projektu
Místo realizace

Konkrétní účel použití finančních
prostředků

terapeutický pobyt pro pacientky
(ubytování, strava), dataprojektor,
edukační pomůcka (prsní fantom),
odměna edukátorky a konzultantky,
grafická úprava a tisk edukačních
materiálů pro Prahu 3, koordinační
práce, provozní náklady

Forma
poskytnutí
dotace ve
vztahu k
veřejné
podpoře

Bellis-mladé ženy s
rakovinou prsu edukace veřejnosti
Prahy 3 a podpora
pacientek

Havlíčkovo náměstí
746/11, Praha 3

Amelie občanům MČ
Praha 3

Centrum Amelie,
Šaldova 337/15, Praha
8, Všeobecná fakultní
nemocnice, U
Nemocnice 499/2,
pracovníci přímé péče, koordinátoři
Praha 2, Nemocnice
Mimo režim
projektu, materiál na provoz a služby,
Na Bulovce, Budínova
veřejné podpory.
účetnictví, grafika
67/2, Praha 8, Ústav
hematologie a krevní
transfuze, U
Nemocnice 2094/1,
Praha 2

Služby asistence
mzdy osobních asistentů (DPP/DPČ,
Koněvova 155/4, Praha
občanům MČ Praha 3 v
HPP), mzdy koordinátorek osobní
3
r. 2021
asistence (HPP)

Podpora v
režimu de
minimis.

Podpora v
režimu de
minimis.

Body za jednotlivá
kritéria

1.

4

5

5

2.

4

5

5

3.

6

6

6

4.

3

5

6

5.

3

2

2

Celkový počet
bodů

ID
žádosti
v DSW

Podprogram

4. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové
péče

20

23

24

Požadovaná
výše dotace

200 000 Kč

Návrh Výboru
pro dotační
politiku

Slovní hodnocení

Předložená žádost splnila v
dostatečném rozsahu a kvalitě
požadavky dotačního programu v
daném podprogramu. Nicméně
0 Kč vzhledem k zanedbatelné výši
výsledné podpory v návaznosti na
alokaci prostředků a jejich využití
nedoporučuje komise tento
projekt k finanční podpoře.

15 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
4 600 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

83 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
53 900 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.
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4

5

6

7

2296

2412

2287

2323

Beztíže, z. ú.

Buči z.s.

Celesta Praha, z.ú.

Centrum ALMA, z.ú.

04657217

22896163

04490967

22665005

lektorné (workshopy: parkour,
koloběžky, nový cirkus, graffiti,
bruslení, sportoviště, únikové hry,
rap, MMA ), návštěvy jump arény ,
výlety, exkurze (zoo, divadlo, výlet do
přírody atp.), realizace zábavněmotivačních akcí, materiál na
workshopy (fixy, henna, papíry, fixy,
korálky, věci na vaření, reproduktor,
mikrofony, hudební vybavení,
sportovní vybavení, žonglovací
Mimo režim
vybavení, personální náklady
veřejné podpory.
(zjišťování poptávky CS, trendů,
potřeb veřejnosti a ÚMČ, příprava
programů - hledání a oslovování
lektorů, dojednávání, příprava
prostor, příprava programu, navážení
materiálu, nákupy, realizace akcí,
porady, intervize, vzdělávání,
spolupráce s dalšími organizacemi a
institucemi, evaluace programů,
administrativa), přímá práce s dětmi
a mládeží

Beztíže: Služby pro
rizikovou mládež

Praha 3: ulice, parky a
zákoutí, NZDM Klub
Beztíže, Na Balkáně
2866/17a

2

Distribuční místo
Potravinové banky

dovybavení skladu (regály, stoly),
drobné stavební úpravy (výmalba,
podlaha), režijní náklady (nájemné,
Koněvova 162, Praha 3 spotřeba elektrické energie u
chladicích zařízení), nákup jednoho
mrazicího boxu pro potraviny
podléhající zkáze

2

Praha 3: Celesta Praha
Seifertova 455/17
Zdravé stárnutí –
(školící centrum), DPS
podpora aktivního
Roháčova 26, DPS
života a občanských
Krásova 4, další
kompetencí seniorů MČ
seniorské kluby na
Praha 3
území MČ Praha 3 dle
další domluvy

2

1

Poradna ALMA

Přístavní 1111/40,
Praha 7

Mimo režim
veřejné podpory.

nájemné za prostory školícího centra
(prostory pro cvičení, klub a
Mimo režim
semináře), lektorné (realizováno
veřejné podpory.
formou nákupu služeb), právní a
ekonomické služby

osobní náklady (mzda sociálního
pracovníka a příslušné odvody),
provozní náklady (úhrada supervize,
vzdělávání pracovníků, nájemné v
prostorách, kde je služba
poskytována, služby mobilního
operátora)

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

5

3

5

5

4

2

4

5

6

5

6

6

5

3

4

5

6

5

4

3

26

18

23

24

200 000 Kč

Služba zcela splňuje rozsah a
kvalitu požadavků dotačního
programu v daném podprogramu.
Částka podpory byla stanovena v
návaznosti na fungování služby,
30 000 Kč její rozsah a kvalitu zpracování
projektu; částka byla dále krácena
s ohledem na výši alokovaných
prostředků.

75 400 Kč

Služba nesplnila minimální
rozsah požadavků dotačního
programu a není doporučena k
finanční podpoře. Zejména se
0 Kč
jedná o nedostatečnou kvalitu
zpracování projektu a rozpočtu,
transparentnost a hospodárnost
projektu.

49 720 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
5 700 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

30 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
8 000 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.
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8

9

10

11

12

2138

2131

2100

2059

2060

Centrum MARTIN
o.p.s.

Centrum pro integraci
cizinců, o.p.s.

Centrum pro integraci
cizinců, o.p.s.

Cesta domů, z.ú.

Cesta domů, z.ú.

22814655

26631997

26631997

26528843

26528843

1

3

1

4

1

Sociálně terapeutická
dílna – Café MARTIN

Prevence sociálního
vyloučení cizinců se
zvláštními potřebami

Sociálně aktivizační
služba pro cizince z
Prahy 3

Domácí hospic Cesta
domů

Poradna Cesty domů

Koněvova 2430/162,
Praha 3, Lupáčova
805/10, Praha 3,
Sokolovská 29/75,
Praha 8

úhrada nájemného za využívané
prostory a úhrada spotřebovaných
energií, vody a tepla, částečná
úhrada mezd sociálního pracovníka
vč. zákonných pojištění

Mimo režim
veřejné podpory.

DPP pro lektory profesních seminářů,
Pernerova 32, Praha 8,
nákup služeb (externě zajištěných
Mimo režim
KC Žižkov, Koněvova
rekvalifikačních a počítačových
veřejné podpory.
65a, Praha 3
kurzů), mzdy pracovníků projektu

Praha, zejména rodiny
z Prahy 3

Domácnosti pacientů
na území hl. města
Prahy

Celá ČR

mzdy sociálních pracovníků

mzdové náklady vč. odvodů na
sociální a zdravotní pojištění
pracovníků v přímé péči (lékaři a
zdravotní sestry)

mzdové náklady vč. odvodů na
sociální a zdravotní pojištění
pracovníků v přímé péči (sociální
pracovník poradny, terénní sociální
pracovník)

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

Mimo režim
veřejné podpory.

Mimo režim
veřejné podpory.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

4

6

5

4

6

6

6

3

5

2

4

2

24

25

24

24

24

140 000 Kč

53 408 Kč

100 350 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
9 800 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.
Projekt splnil v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Nicméně vzhledem
0 Kč k zanedbatelné výši výsledné
podpory v návaznosti na alokaci
prostředků a jejich využití
nedoporučuje komise tento
projekt k finanční podpoře.
Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
13 000 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

93 660 Kč

Projekt splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
40 000 Kč zpracovaný projekt, jeho
rozpočet, potřebnost z hlediska
Prahy 3, profil a historii žadatele;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

93 660 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
17 800 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.
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13

14

15

16

17

2061

2183

2318

2321

2192

Cesta domů, z.ú.

Česká společnost pro
duševní zdraví Praha,
z. s.

Česká unie
neslyšících, z.ú.

Česká unie
neslyšících, z.ú.

Diakonie ČCE Středisko
celostátních
programů a služeb

26528843

00310166

00675547

00675547

48136093

1

1

1

1

1

Odlehčovací služby
Cesty domů

Terénní - domácnosti
klientů na území hl.
města Prahy, pobytová sídlo organizace Cesta
domů

Prevence dětí duševně Zvonařova 6/1580,
nemocných rodičů
Praha 3

CSS ČUN Praha SAS

Tlumočnická služba
ČUN

Raná péče Diakonie

mzdové náklady vč. odvodů na
sociální a zdravotní pojištění
Mimo režim
pracovníků v přímé péči (pracovníci v veřejné podpory.
sociálních službách - terén + lůžka)

spolufinancování mezd pracovníků
(DPP), částečné financování
provozních nákladů (pobyty,
pronájem prostor, energie a některé
další služby)

ČUN Praha, Dlouhá
729/37, Praha 1,
Rodinné centrum
úhrada nájemného, mzda sociálního
Letná, z.s., Janovského
pracovníka
1349/24, Praha 7, ČUN
Praha Havlíčkova 4,
Praha 1

ČUN Praha, Dlouhá
729/37, Praha 1

Praha 3

Mimo režim
veřejné podpory.

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

Podpora ve
úhrada nájemného, mzda tlumočníků formě
znakového jazyka
vyrovnávací
platby.

úhrada pronájmu kanceláře pro
poradkyně rané péče

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

5

6

5

5

5

4

6

4

4

4

6

0

5

6

6

6

6

6

6

6

2

2

3

2

2

23

20

23

23

23

93 660 Kč

74 925 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
31 700 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.
Předložená žádost splnila v
dostatečném rozsahu a kvalitě
požadavky dotačního programu v
daném podprogramu. Nicméně
0 Kč vzhledem k zanedbatelné výši
výsledné podpory v návaznosti na
alokaci prostředků a jejich využití
nedoporučuje komise tento
projekt k finanční podpoře.

50 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
10 200 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

65 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
16 600 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

200 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
20 000 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.
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18

2154

Dílna Gawain, z.s.

26604655

1

Podpora provozu
sociálně terapeutické
dílny Gawain pro lidi s
mentálním, tělesným a
kombinovaným
postižením

19

2294

Dívčí katolická
střední škola

47611162

1

Křižovnická
pečovatelská služba
pro Prahu 3

20

21

22

23

2171

2237

2227

2186

EDA cz, z.ú.

ERGO Aktiv, o.p.s.

ERGO Aktiv, o.p.s.

FIXPUNKT Social
Business s.r.o.

24743054

26554364

26554364

04847831

1

4

1

2

Raná péče pro rodiny
dětí se zrakovým nebo
kombinovaným
postižením s bydlištěm
na území Prahy 3

Končím s nemocí

Do práce s hendikepem

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

Tusarova 1216/49,
Praha 7

částečná úhrada nákladů na energie
sociálně terapeutické dílny

Koněvova ulice, Praha

pokrytí mzdových nákladů
Podpora v
zaměstnanců (především na mzdu
režimu de
sociálního pracovníka a pracovníka v
minimis.
sociálních službách)

Filipova 2013/1, Praha
4, domácnosti klientů
na území Prahy 3

Olšanská 2666/7,
Praha 3

Olšanská 2666/7,
Praha 3

Comeback - charitativní Rokycanova 10, Praha
obchod
3

částečné pokrytí provozních
(telefony, nájemné, právní a
ekonomické služby) a mzdových
nákladů (plat poradkyně rané péče,
vedoucí a administrativní pracovník)

pokrytí části nákladů na mzdy
pracovníků (fyzioterapeut,
ergoterapeut)

pokrytí části nákladů na mzdy
pracovníků (sociální pracovník,
pracovník v sociálních službách,
pracovní asistent, odborný poradce)

Mimo režim
veřejné podpory.

Mimo režim
veřejné podpory.

Mimo režim
veřejné podpory.

Podpora v
pokrytí části mezd podpořených osob režimu de
minimis.

5

5

6

6

2

24

20 000 Kč

4

4

6

6

2

22

23 846 Kč

5

5

5

5

5

4

5

5

6

4

1

6

6

5

6

4

2

4

4

3

24

22

21

23

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
10 700 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

0 Kč

Služba je na městské části Praha
3 zajišťována jiným způsobem.
Komise nedoporučuje projekt k
finanční podpoře.

28 800 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
20 000 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

62 712 Kč

Projekt splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
10 000 Kč zpracovaný projekt, jeho
rozpočet, potřebnost z hlediska
Prahy 3, profil a historii žadatele;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

99 696 Kč

100 000 Kč

Předložená žádost splnila v
dostatečném rozsahu a kvalitě
požadavky dotačního programu v
daném podprogramu. Nicméně
0 Kč vzhledem k zanedbatelné výši
výsledné podpory v návaznosti na
alokaci prostředků a jejich využití
nedoporučuje komise tento
projekt k finanční podpoře.
Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
7 900 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.
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24

25

26

2135

2141

2073

Fokus Praha, z.ú.

Hospic Štrasburk
o.p.s.

HoSt - Home-Start
Česká republika, z.ú.

45701822

61383457

26616190

1

4

2

Podpora Komunitního
týmu Praha 3

Terminální hospic ve
Starých Bohnicích

HoSt - podpora
sociálně ohrožené
rodiny v Praze

Sabinova 3, Praha 3

mzda sociálního pracovníka vč.
pojistného, příspěvek na nájem

Mimo režim
veřejné podpory.

Bohnická 12/57, Praha
8

úhrada dodavatelských faktur za
telefonní poplatky, praní prádla,
čistící a desinfekční prostředky

Slovenská 1566/6,
Praha 10

potraviny pro svačiny dětem v
programu Školička hrou, nákup
vybavení DDHIM, mobilní telefon a
notebooku pro pracovníky v terénu,
kancelářské potřeby (tonery, papíry),
hygienické, dezinfekční a ochranné
potřeby, služby (webmaster pro
úpravu webu, účetnictví, finanční a
právní poradenství), nájem
(kanceláře, herny), energie a služby,
drobné opravy, realizace
terapeuticko - edukativního programu
Podpora v
pro rodiče s dětmi, zázemí pro
režimu de
terénní pracovníky, pro supervize,
minimis.
vzdělávání a setkání dobrovolníků,
pro individuální terapie s dětmi,
dospělými a rodinami, spoje (výdaje
na mobilní telefony a internet,
komunikaci s klienty, OSPOD, soudy,
poštovné), ubytování se stravou pro
cca 10 dobrovolníků a koordinátorů
na supervizně vzdělávacím setkání,
supervize pro pracovníky v přímé
péči a pro vedoucí pracovníky,
personální náklady (mzdy, sociální a
zdravotní pojištění)

Podpora v
režimu de
minimis.

5

5

5

5

5

5

6

4

6

6

5

4

3

4

2

25

23

22

180 000 Kč

80 000 Kč

319 300 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
30 000 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.
Projekt splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
22 800 Kč zpracovaný projekt, jeho
rozpočet, potřebnost z hlediska
Prahy 3, profil a historii žadatele;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
10 300 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.
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27

28

29

30

31

2298

2340

2335

2334

2344

Husitské centrum,
o.p.s.

Klub rodičů při
Miličově domě

Komunitní centrum
Petrklíč, z.s.

Komunitní centrum
Petrklíč, z.s.

KULTURUS, z. s.

26486971

70813833

03776395

03776395

04108019

2

2

Otevřená komunitní
poradna

Roháčova 1305/66,
Praha 3

Canisterapie pro děti s
MŠ Milíčův dům,
postižením integrované
Sauerova 2, Praha 3
v MŠ Milíčův dům

kancelářské potřeby a vybavení
(DDHM), jiné materiálové náklady
(lékárna, hygiena, výtvarné potřeby),
spoje (telefon, pošta, internet),
nájemné (kancelář, kontaktní
Mimo režim
místnost), právní a ekonomické
veřejné podpory.
služby (účetní, pojištění, právní
poradenství), odborná školení a
kurzy, ostatní služby (PR, supervize),
DPČ (komunitní pracovníci,
psychoterapeuti)

účast vyškoleného canisterapeuta s
vycvičeným psem

Mimo režim
veřejné podpory.

Archa pomoci 2021

U Nových vil 943/28,
Praha 10 (regionální
kancelář pro Prahu) +
území celé Prahy
(činnost vykonáváme i
v domácnostech
klientů, on-line,
telefonicky či mailem)

1

Aby mohli zůstat doma
2021

U Nových vil 943/28,
Praha 10 (regionální
kancelář pro Prahu) +
území celé Prahy
(činnost vykonáváme
přímo v domácnostech
klientů)

úhrada mezd zaměstnanců přímé
péče (terénních osobních asistentů)

3

Anonymní migranti OTEVŘENÝ
PROGRAM
PSYCHOLOGICKÉ
PODPORY

Sezimova 481/15,
Praha 4

honoráře psychologů (konzultace,
přednášky vč. přípravy, evaulace),
reklama a propagace vč. distribuce
letáků, pronájem a příprava místnosti
Mimo režim
(úklid, tabule, obrazy, fotografie),
veřejné podpory.
komunikační služby (mail, telefon,
sociální sítě, údržba webových
stránek, kancelářské potřeby, mzda
managera projektu

2

úhrada mezd zaměstnanců
Podpora v
zajišťujících přímou realizaci projektu režimu de
a účetní služby
minimis.

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

5

5

3

5

4

6

4

3

5

3

6

6

6

5

6

5

5

4

6

3

6

6

2

2

1

28

26

18

23

17

577 800 Kč

Služba zcela splňuje rozsah a
kvalitu požadavků dotačního
programu v daném podprogramu.
Částka podpory byla stanovena v
86 000 Kč návaznosti na fungování služby,
její rozsah a kvalitu zpracování
projektu; částka byla dále krácena
s ohledem na výši alokovaných
prostředků.

40 000 Kč

Služba zcela splňuje rozsah a
kvalitu požadavků dotačního
programu v daném podprogramu.
Částka podpory byla stanovena v
7 800 Kč návaznosti na fungování služby,
její rozsah a kvalitu zpracování
projektu; částka byla dále krácena
s ohledem na výši alokovaných
prostředků.

50 000 Kč

Služba nesplnila minimální
rozsah požadavků dotačního
programu a není doporučena k
0 Kč
finanční podpoře. Zejména se
jedná o nedostatečnou kvalitu
zpracování projektu a rozpočtu.

30 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
12 300 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

146 000 Kč

Projekt nesplnil minimální rozsah
požadavků dotačního programu a
není doporučen k finanční
0 Kč podpoře. Zejména se jedná o
profil a historii žadatele, dále o
nedostatečnou kvalitu zpracování
projektu a rozpočtu.
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32

33

34

35

2333

2256

2233

2098

Labre, z.s.

Lata - programy pro
mládež a rodinu, z.ú.

Linka bezpečí, z.s.

Mezi námi, o.p.s.

05441528

60447800

61383198

02267217

3

2

1

2

Přestupní stanice

Ve dvou se to lépe
táhne

Chelčického 17, Praha
3

Senovážné náměstí
977/24, Praha 1

mzdové náklady (vedoucí, sociální
pracovníci, klienti bez domova
zaměstnáni na DPČ), provozní
náklady (nájemné, energie, internet,
poplatek za pokladní systém
Dotykačka)

Podpora v
režimu de
minimis.

mzdové náklady (vedoucí programu,
poradkyně pro rodiče, supervizoři
Podpora v
dobrovolníků, projektová asistentka), režimu de
školení a vzdělávání zaměstnanců,
minimis.
provozní náklady (nájem, účetní)

Linka bezpečí pro děti
Ústavní 95, Praha 8
a mládež z MČ Praha 3

účetní a ekonomické služby, osobní
náklady, nájemné

Mezigeneračně na
Praze 3

materiál a pomůcky na
mezigenerační aktivity (např.
výtvarné potřeby, šablony, hry,
drobné sportovní pomůcky,
kancelářské potřeby a drobný
spotřební materiál pro mezigenerační
setkávání i administrativu, cestovné
Mimo režim
(doprava materiálu a pomůcek na
veřejné podpory.
setkání), vstupní školení pro čtecí
seniory (technika správného čtení,
psychologie předškolních a školních
dětí, bezpečnost práce a legislativa),
tiskové a grafické služby, poměrná
část provozních nákladů (nájemné a
služby, telefony)

Setkání probíhají v DS
a MŠ na Praze 3

Mimo režim
veřejné podpory.

5

5

5

5

4

5

5

5

6

6

6

5

4

5

5

5

4

2

3

5

23

23

24

25

250 000 Kč

Projekt splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
7 900 Kč zpracovaný projekt, jeho
rozpočet, potřebnost z hlediska
Prahy 3, profil a historii žadatele;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

23 400 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
10 000 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

50 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
6 400 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

37 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
10 000 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.
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36

37

38

39

40

41

2125

2099

2169

2226

2292

2332

Moudrá Sovička z.s.

Národní ústav pro
autismus, z.ú.

Pobočka Diakonie
Církve bratrské v
Praze 3

POHODA - společnost
pro normální život lidí
s postižením, z.ú.

POHODA - společnost
pro normální život lidí
s postižením, z.ú.

Polovina nebe, o.p.s.

03757170

26623064

18629130

68380216

68380216

27035271

2

Hodinový ajťák pro
seniory na Praze 3

Praha 3

mzdové náklady ("hodinový ajťák",
asistent)

1

Poskytování
komplexních služeb
osobám s poruchou
autistického spektra z
MČ Praha 3

Středisko včasné
intervence, Písecká
1967/5, Praha 3 a
domácnosti klientů na
Praze 3 a další
střediska žadatele

částečná úhrada nákladů projektu:
nájemné, telefony, kancelářské
potřeby, mzdové náklady (hrubé
mzdy, sociální a zdravotní pojištění,
pojistné)

1

1

Stacionář pro děti s
kombinovaným
postižením

Asistence POHODA

1

Bydlení POHODA

2

Poskytování sociální
služby Osobní
asistence Polovinou
nebe

Koněvova 151/24,
Praha 3

území MČ Praha 3 a
další místa dle přání
konkrétních klientů,
Roškotova 1737/6,
Praha 4 (zázemí
organizace)

Chráněný byt
provozovaný
společností POHODA,
z.ú., na adrese
Hlavatého 662/17,
Praha 11

Koněvova 176, Praha
3, a další domácnosti
na Praze 3

mzdové náklady

hrubé mzdy osobních asistentů vč.
odvodů na sociální a zdravotní
pojištění, úhrada mzdového a
finančního účetnictví, vzdělávání
pracovníků přímé péče

hrubé mzdy vč. odvodů na sociální a
zdravotní pojištění pracovníků přímé
péče (asistenty v chráněném
bydlení), mzdové a finanční účetnictví

Mimo režim
veřejné podpory.

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

osobní náklady vč. odvodů
Podpora v
pojistného, provozní náklady vč.
režimu de
ochranných pomůcek, osobní náklady minimis.

5

5

5

5

5

4

5

6

5

6

5

3

6

6

6

6

6

6

5

5

6

6

5

4

5

4

3

2

2

2

26

26

25

25

23

19

39 200 Kč

Služba zcela splňuje rozsah a
kvalitu požadavků dotačního
programu v daném podprogramu.
Částka podpory byla stanovena v
10 000 Kč návaznosti na fungování služby,
její rozsah a kvalitu zpracování
projektu; částka byla dále krácena
s ohledem na výši alokovaných
prostředků.

50 000 Kč

Služba zcela splňuje rozsah a
kvalitu požadavků dotačního
programu v daném podprogramu.
Částka podpory byla stanovena v
27 500 Kč návaznosti na fungování služby,
její rozsah a kvalitu zpracování
projektu; částka byla dále krácena
s ohledem na výši alokovaných
prostředků.

40 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
15 000 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

10 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
7 000 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

40 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
19 600 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

245 129 Kč

Služba nesplnila minimální
rozsah požadavků dotačního
programu a není doporučena k
0 Kč finanční podpoře. Zejména se
jedná o nedostatečnou kvalitu
zpracování rozpočtu a jeho
transparentnost.
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42

43

44

45

46

2052

2145

2051

2079

2356

Pro Dialog, z.s.

PRO Gaudia, z. ú.

Prostor plus o.p.s.

Ruka pro život o.p.s.

SANANIM z. ú.

22613421

26641135

26594633

27017699

00496090

2

4

2

1

2

část platů odborných pracovníků a
Mimo režim
část odvodů sociálního a zdravotního
veřejné podpory.
pojištění, provozní náklady

Podpora dialogu v
rodinách s ohroženými
dětmi VII na Praze 3

Řehořova 997/12,
Praha 3

Psychoterapeutická
podpora pacientů s
onkologickým nebo
jiným závažným
onemocněním pobočka Praha

Nemocnice
Milosrdných sester Sv.
Karla Boromejského v
Praze, Vlašská 336/36,
Praha 1; Ambulantní
služby Jeseniova
1164/47, Praha 3

mzdy terapeutů v přímé péči o
Podpora v
klienty, mzda koordinátora projektu,
režimu de
provozní náklady (telefony terapeutů,
minimis.
nájem ambulance, účetní služby)

Ječná 2, Praha 2

částečná úhrada provozních
nákladů: kancelářské potřeby,
hygienický a úklidový materiál,
ochranné pomůcky, dezinfekční
prostředky, materiál denní spotřeby
(ubrousky, mýdla, žárovky apod.),
elektřina a plyn, cestovné
zaměstnanců, školení a vzdělávání
pracovníků, výjezdy s dětmi
(ubytování, stravování, vstupné,
cestovné)

Denní stacionář Praha

Skloněná 308/16,
Praha 9, Taussigova
1889/15a, Praha 8,
Rajmonova 1199/4,
Praha 8

hrubé mzdy pracovníků přímé péče
vč. odvodů na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění, nájemné,
mzdové a finanční účetnictví, nákup
drobného spotřebního materiálu,
hygienických potřeb a materiálu pro
práci s uživateli

Pracovní a sociální
agentura SANANIM,
z.ú.

materiálové náklady (pracovní a
ochranné pomůcky pro klienty v
programu), nemateriálové náklady
Žitná 1574/51, Praha 1 (dofinancování nájmu a energií),
osobní náklady (dofinancování
nákladů pro pracovní terapeuty a
asistenty)

Program Pilot

Podpora v
režimu de
minimis.

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

Podpora v
režimu de
minimis.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

4

6

6

6

5

5

4

6

5

3

4

2

2

2

24

23

22

24

23

170 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
40 000 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

80 000 Kč

Projekt splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
5 200 Kč zpracovaný projekt, jeho
rozpočet, potřebnost z hlediska
Prahy 3, profil a historii žadatele;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

30 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
5 000 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

40 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
22 000 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

100 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
5 000 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.
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47

48

49

50

51

2280

2242

2265

2210

2368

SANANIM z. ú.

Senioři České
republiky, z. s. ,
Základní organizace
Praha 3

soft palm z. s.

SOS dětské vesničky,
z.s.

SpoluTudy z.ú.
(podání pod názvem
Celesta Moravia, z. ú.,
06990797)

00496090

02348136

01327216

00407933

06990797

provozní náklady (kancelářské
potřeby - papír, tonery),
nemateriálové náklady (elektřina pro
kanceláře služby), ostatní služby
(náklady spojené s telefonováním
klientů institucím - soudům,
věřitelům, exekutorům, na úřady,
Podpora v
apod. (mobil), poštovné, internet),
Žitná 1574/51, Praha 1
režimu de
část nájemného, osobní náklady
minimis.
(sociálně právní poradenství,
asistence při jednání s věřiteli,
prodloužení kontaktu se službou GA,
terapeutické intervence, edukace v
oblasti zadlužení a hledání
východisek, společná rodinná
setkání)

3

Ambulance pro
gambling SANANIM

2

provozní náklady (energie a služby,
povinné pojištění), zajištění
poznávacích zájezdů v ČR i do
Aby člověk nebyl sám - Olšanská 266/7, Praha sousedních zemí, zajištění výroční
aktivní senioři Praha 3 3
schůze, zajištění vzdělávacích a
společenských akcí, zajišťování
vstupenek na kulturní akce.
příspěvky na sportovní akce

4

Hospic Malovická v
roce 2021

Hospic Malovická,
Malovická 3304/2,
Praha 4

1

SOS Kompas Podpora rodin
Domažlická 1053/15,
ohrožených odebráním Praha 3
dítěte v Praze

2

Praha 3: SpoluTudy,
z.ú., Seifertova 17,
DPS Roháčova 26,
DPS Krásova 4, Klub
aktivních seniorů Celesta Praha,
Seifertova 17 a další
seniorské kluby na
území MČ Praha 3
podle zájmu

Zdravý senior

elektřina, vodné a stočné

mzdové náklady pracovníků,
provozní náklady (energie, úhrada
nájmu zázemí služby)

mzdové náklady (DPP, lektorné),
nájemné za prostory, ekonomické
služby (zpracování mzdových a
účetních dokladů)

Mimo režim
veřejné podpory.

Mimo režim
veřejné podpory.

Mimo režim
veřejné podpory.

Mimo režim
veřejné podpory.

5

5

3

5

4

5

5

4

4

4

6

6

4

6

6

5

5

5

6

5

5

6

4

2

2

26

27

20

23

21

100 000 Kč

Projekt zcela splňuje rozsah a
kvalitu požadavků dotačního
programu v daném podprogramu.
Částka podpory byla stanovena v
návaznosti na zpracovaný projekt,
15 600 Kč
jeho rozpočet, potřebnost z
hlediska Prahy 3, profil a historii
žadatele; částka byla dále
krácena s ohledem na výši
alokovaných prostředků.

169 000 Kč

Služba zcela splňuje rozsah a
kvalitu požadavků dotačního
programu v daném podprogramu.
Částka podpory byla stanovena v
70 000 Kč návaznosti na fungování služby,
její rozsah a kvalitu zpracování
projektu; částka byla dále krácena
s ohledem na výši alokovaných
prostředků.

100 000 Kč

Projekt splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
22 800 Kč zpracovaný projekt, jeho
rozpočet, potřebnost z hlediska
Prahy 3, profil a historii žadatele;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

250 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
10 000 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

49 200 Kč

Předložená žádost splnila v
dostatečném rozsahu a kvalitě
požadavky dotačního programu v
daném podprogramu. Nicméně
0 Kč vzhledem k zanedbatelné výši
výsledné podpory v návaznosti na
alokaci prostředků a jejich využití
nedoporučuje komise tento
projekt k finanční podpoře.
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52

53

54

55

56

57

2092

2093

2094

2120

2160

2307

Tichý svět, o.p.s.

Tichý svět, o.p.s.

Tichý svět, o.p.s.

TŘI, z.ú.

Univerzita Jana
Amose Komenského
Praha s.r.o.

WAKENHAT s.r.o.

26611716

26611716

26611716

18623433

46358978

27123197

1

1

1

Tichá linka

Sociální rehabilitace

Odborné sociální
poradenství

Na Strži 1683/40,
Praha 4

Na Strži 1683/40,
Praha 4

Na Strži 1683/40,
Praha 4

částečná úhrada mzdových nákladů
tlumočníků a operátora Tiché linky,
obnova techniky pro tlumočníky a
služby (supervize a informace o
službě)

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

částečná úhrada mzdových nákladů
přímých pracovníků, obnova techniky Mimo režim
pro konzultanty a služby (supervize a veřejné podpory.
informace o službě)

částečná úhrada mzdových nákladů
přímých pracovníků, obnova techniky Mimo režim
pro konzultanty a služby (supervize a veřejné podpory.
informace o službě)

4

Hospic Dobrého
Pastýře v Čerčanech

Hospic Dobrého
pastýře, Sokolská 584,
Čerčany

nákup léků, zdravotnického a
hygienického materiálu, technického Mimo režim
materiálu, ložního prádla, pracovních veřejné podpory.
oděvů a nádobí

2

Dobrovolnická činnost
studentů ve prospěch
seniorů a dětí s
postižením - aplikace
nových trendů do
oblasti speciálně
pedagogické podpory

Praha 3: Integrační
centrum Zahrada, U
Zásobní zahrady
2445/8, Pečovatelská
služba Praha 3,
Roháčova 268/26

osobní/personální náklady (sociální
pracovník, aktéři aktivit a vedení
studentů, pracovník Integračního
Podpora v
centra Zahrada, koordinátor projektu,
režimu de
administrativní pracovník, finanční
minimis.
řízení projektu), spotřební materiál
pro volnočasové aktivity (výtvarné
potřeby)

3

Prevence kriminality
pro seniory Sebeochrana,
sebeobrana a
bezpečnost v dopravě

Praha 3

osobní náklady (lektoři, koordinátor,
figurant)

Podpora v
režimu de
minimis.

4

5

4

5

4

4

5

4

4

5

4

4

6

1

1

5

6

5

6

6

6

5

5

4

2

2

2

4

5

2

23

18

17

24

24

19

50 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
15 000 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

50 000 Kč

Žádost nesplnila minimální
rozsah požadavků dotačního
programu a není doporučena
k finanční podpoře. Zejména se
0 Kč jedná o nezařazení služby do sítě
sociálních služeb hlavního města
Prahy a celopražský charakter
služby bez významného lokálního
dopadu.

50 000 Kč

Žádost nesplnila minimální
rozsah požadavků dotačního
programu a není doporučena
k finanční podpoře. Zejména se
0 Kč jedná o nezařazení služby do sítě
sociálních služeb hlavního města
Prahy a celopražský charakter
služby bez významného lokálního
dopadu.

70 000 Kč

Projekt splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
22 800 Kč zpracovaný projekt, jeho
rozpočet, potřebnost z hlediska
Prahy 3, profil a historii žadatele;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

40 300 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
5 000 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

6 000 Kč

Projekt nesplnil minimální rozsah
požadavků dotačního programu a
není doporučen k finanční
0 Kč podpoře. Zejména se jedná o
profil a historii žadatele, dále o
nedostatečnou kvalitu zpracování
projektu a rozpočtu.
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58

59

60

2172

2162

2147

Zájmový klub seniorů
z.s.

Židovská obec v Praze

Židovská obec v Praze

04472306

00445258

00445258

2

4

1

Zájmový klub seniorů
z.s 2021

Hořanská 1514/2,
Praha 3

Hl.město Praha - v
domácnostech klientů,
Domácí zdravotní péče KDP Ezra, Izraelská
712/1, Praha 3
(kontaktní místo)

Osobní asistence

Hl.město Praha - v
domácnostech klientů,
KDP Ezra, Izraelská
712/1, Praha 3
(kontaktní místo)

technické a provozní zajištění
činnosti klubu (TUV, elektřina,
služby, voda atd.), honoráře pro
účinkující včetně dopravy, propagace Mimo režim
jednotlivých akcí, tisk, grafika,
veřejné podpory.
telekomunikační náklady,
kancelářské potřeby, hygienické a
úklidové prostředky

částečná úhrada mzdových nákladů
(zdravotní sestra), zdravotnický
materiál

částečné pokrytí mzdových nákladů
pracovníků v přímé péči (sociální
pracovnice, osobní asistentka

Mimo režim
veřejné podpory.

Mimo režim
veřejné podpory.

4

5

5

4

5

5

6

5

6

5

5

6

6

4

2

25

24

24

80 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
32 000 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

60 000 Kč

Projekt splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
25 000 Kč zpracovaný projekt, jeho
rozpočet, potřebnost z hlediska
Prahy 3, profil a historii žadatele;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

65 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném
rozsahu a kvalitě požadavky
dotačního programu v daném
podprogramu. Částka podpory
byla stanovena v návaznosti na
20 300 Kč
fungování služby, její rozsah a
kvalitu zpracování projektu;
částka byla dále krácena s
ohledem na výši alokovaných
prostředků.

4 031 728 Kč

908 200 Kč

Příloha č.2 usnesení č.223 ze dne 17.12.2020 - návrh Výboru pro dotační politiku

Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb

Vymezení účelu

Kritéria

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

1. Dlouhodobě fungující služba v oblasti sociálních nebo návazných služeb

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

2. Historie podpory ze strany městské části Praha 3 – souvislá podpora organizace (poskytovatele služeb) alespoň třikrát v posledních čtyřech
letech
3. Významná podpora služby – v průměru minimálně 40 tis. Kč ročně v rámci dotačního řízení na jednu službu v posledních třech letech
4. Kvalita služby – služba je poskytována v odpovídající kvalitě a v souladu s právními a metodickými předpisy
5. Služba se věnuje některé z lokálních cílových skupin (rodiny s dětmi, mládež, rodina v krizi, děti a mládež v krizi, senioři, skupiny s vysokým
výskytem v lokalitě) nebo nemá dostatečnou alternativu ve vztahu k náplni činnosti a v návaznosti na lokalitu

6. Služba je v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 a dalšími
strategickými dokumenty městské části Praha 3

ID
žádosti
v DSW

1

2

3

2240

2239

2114

Specifikace projektu
Název / jméno
žadatele

IČ / rok
narození

Název projektu
Místo realizace

"Rodinné a komunitní
centrum PALEČEK"

"Rodinné a komunitní
centrum PALEČEK"

Centrum MARTIN
o.p.s.

26623081

26623081

22814655

Jdeme s rodinou 2021

Abeceda pro rodinu
2021

Sociální rehabilitace Vzdělání a praxe pro
vstup na trh práce pro
osoby s mentálním
postižením

Konkrétní účel použití finančních prostředků

Forma
poskytnutí
dotace ve
vztahu k
veřejné
podpoře

Rodinné a komunitní
centrum Paleček,
Písecká 17, Praha 3

provozní náklady (nájemné, spotřeba el. energie, vodné a
stočné), kancelářské potřeby, úklidové, čistící a desinfekční
prostředky, vybavení centra didaktickými pomůckami,
Mimo režim
opravy a udržování prostor (malování, drobné opravy
veřejné
nábytku), náklady na služby účetní, školení a kurzy
podpory.
zaměstnanců pro zvyšování kompetencí a úrovně znalostí,
telefony terénních pracovnic, mzdové náklady zaměstnanců
projektu vč. pojistného

Rodinné a komunitní
centrum Paleček,
Písecká 17, Praha 3

kancelářské potřeby, vybavení centra, výměna zničených
pomůcek, desinfekční a ochranné pomůcky v souvislosti s
COVID19, spotřeba elektrické energie v centru a
poradenském bytě, telefonní služby a ostatní spoje,
nájemné centra a poradenského bytu, služby účetní,
školení, mzdové náklady (vedení projektu, denní služba v
centru, odborní pracovníci projektu - lektoři vzdělávacích
aktivit, poradci, koordinátorka, lektorky kurzů) vč. odvodů
na zdravotním a sociálním pojištění

Koněvova 2430/162,
Praha 3

Mimo režim
veřejné
podpory.

úhrada nájemného za využívané prostory a spotřebovaných Mimo režim
energií, vody a tepla, částečná úhrada mezd sociálního
veřejné
pracovníka vč. zákonných pojištění
podpory.

Požadovaná
výše dotace

Návrh Výboru
pro dotační
politiku

Slovní hodnocení

715 000 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě
sociálních a návazných služeb městské části Praha 3.
Výdaje služby, rozpočet, personální parametry a kapacity
služby jsou v souladu s požadavky dotačního programu a
199 000 Kč
realizovanou službou. Propočet výše dotace proběhl dle
kapacit služby v síti a schválené cenové hladiny, dále byl
upraven dle koeficientu působnosti (lokální 1) a podílu
financování MČ (základní úroveň 0,2 u návazných služeb).

1 251 350 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě
sociálních a návazných služeb městské části Praha 3.
Výdaje služby, rozpočet, personální parametry a kapacity
služby jsou v souladu s požadavky dotačního programu a
381 400 Kč
realizovanou službou. Propočet výše dotace proběhl dle
kapacit služby v síti a schválené cenové hladiny, dále byl
upraven dle koeficientu působnosti (lokální 1) a podílu
financování MČ (základní úroveň 0,2 u návazných služeb).

140 000 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě
sociálních a návazných služeb městské části Praha 3.
Výdaje služby, rozpočet, personální parametry a kapacity
služby jsou v souladu s požadavky dotačního programu a
44 600 Kč realizovanou službou. Propočet výše dotace proběhl dle
kapacit služby v síti a schválené cenové hladiny, dále byl
upraven dle koeficientu působnosti (celopražská bez lokální
alternativy 0,3) a podílu financování MČ (základní úroveň
0,1 u sociálních služeb).

Příloha č.2 usnesení č.223 ze dne 17.12.2020 - návrh Výboru pro dotační politiku

Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb

4

5

6

7

8

9

2085

2161

2157

2118

2277

2303

Centrum pro integraci
cizinců, o.p.s.

ERGO Aktiv, o.p.s.

HEWER, z.s.

Husitské centrum,
o.p.s.

My.Aktivity o.p.s.

My.Aktivity o.p.s.

26631997

26554364

66000653

26486971

Komunitní centrum
Sociální poradenství,
Žižkov, Koněvova 65a,
sociální rehabilitace pro
Praha 3, Pernerova
cizince z Prahy 3
32/10, Praha 8

částečná úhrada mzdy sociálních pracovníků

Denní stacionář pro
osoby se získaným
poškozením mozku

Olšanská 2666/7,
Praha 3

Osobní asistence pro
občany MČ Praha 3 v
roce 2021

Služba osobní
asistence je
poskytována převážně
v domácím prostředí
klientů, adresa
kanceláře
Černokostelecká
2020/20, Praha 10

částečná úhrada osobních nákladů pracovníků v přímé péči

Roháčova 66, Praha 3
a bezprostřední okolí

kancelářské potřeby, provozní náklady (služby, opravy a
údržba budov, drobné opravy prostorů klubu), telefony
(základní tarify pro komunikaci s úřady a klienty), ostatní
spoje (internet), právní a ekonomické služby , mzdová a
běžná účetní, právnické poradenství, pojištění, školení a
kurzy, ostatní služby (IT správa, supervize individuální,
skupinové), mzdové náklady (sociální pracovník na DPČ a
část úvazku na sociálního pracovníka v přímé práci)

Provoz NPK Husita

24191345

Předškolka na Pražačce

24191345

Rodinné a pohybové
centrum Pražačka celoroční aktivity pro
rodiny Prahy 3 (dříve
Rodinný klub Ulitka na
Pražačce )

úhrada mzdy pracovníka v sociálních službách se
vzděláním ergoterapeuta

Rodinné a pohybové
centrum Pražačka, Nad
Ohradou 2667/17,
Praha 3

DPP pedagogičtí pracovníci, koordinátor, nájemné
klubovny, šatny, sociálního zařízení a sportovišť včetně
tělocvičny, materiálové náklady (výukové vybavení a
materiály)

Sportovní a rekreační
areál Pražačka,
vybrané lokality MČ
Praha 3

mzdové náklady (poměrná část HPP manažerka rodinného
centra, DPČ recepce, DPP administrativní práce, DPP
online komunikace), pronájem prostor v budově hostelu na
Pražačce, grafické práce, pronájem tiskárny / kopírky,
nákup vybavení, , náklady na energie, odvoz odpadu

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

Mimo režim
veřejné
podpory.

Mimo režim
veřejné
podpory.

161 840 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě
sociálních a návazných služeb městské části Praha 3.
Výdaje služby, rozpočet, personální parametry a kapacity
služby jsou v souladu s požadavky dotačního programu a
24 500 Kč realizovanou službou. Propočet výše dotace proběhl dle
kapacit služby v síti a schválené cenové hladiny, dále byl
upraven dle koeficientu působnosti (celopražská 0,07) a
podílu financování MČ (základní úroveň 0,1 u sociálních
služeb).

96 000 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě
sociálních a návazných služeb městské části Praha 3.
Výdaje služby, rozpočet, personální parametry a kapacity
služby jsou v souladu s požadavky dotačního programu a
realizovanou službou. Propočet výše dotace proběhl dle
25 300 Kč
kapacit služby v síti a schválené cenové hladiny, dále byl
upraven dle koeficientu působnosti (celopražská 0,07) a
podílu financování MČ (základní úroveň pro sociální služby
snížená z důvodu započítání úhrad a historicky nižší míry
podpory na 0,09).

110 000 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě
sociálních a návazných služeb městské části Praha 3.
Výdaje služby, rozpočet, personální parametry a kapacity
služby jsou v souladu s požadavky dotačního programu a
realizovanou službou. Propočet výše dotace proběhl dle
102 000 Kč
kapacit služby v síti a schválené cenové hladiny, dále byl
upraven dle koeficientu působnosti (celopražská 0,07) a
podílu financování MČ (základní úroveň pro sociální služby
snížena z důvodu započítání úhrad a historicky nižší míry
podpory na 0,03).

265 200 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě
sociálních a návazných služeb městské části Praha 3.
Výdaje služby, rozpočet, personální parametry a kapacity
služby jsou v souladu s požadavky dotačního programu a
realizovanou službou. Propočet výše dotace proběhl dle
100 600 Kč
kapacit služby v síti a schválené cenové hladiny, dále byl
upraven dle koeficientu působnosti (lokální 1) a podílu
financování MČ (základní úroveň pro sociální služby
snížena z důvodu započítání historicky nižší míry podpory
na 0,05).

132 000 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě
sociálních a návazných služeb městské části Praha 3.
Výdaje služby, rozpočet, personální parametry a kapacity
služby jsou v souladu s požadavky dotačního programu a
48 000 Kč
realizovanou službou. Propočet výše dotace proběhl dle
kapacit služby v žádosti a schválené cenové hladiny, dále
byl upraven dle koeficientu působnosti (lokální 1) a podílu
financování MČ (základní úroveň 0,2 u návazných služeb).

647 840 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě
sociálních a návazných služeb městské části Praha 3.
Výdaje služby, rozpočet, personální parametry a kapacity
služby jsou v souladu s požadavky dotačního programu a
104 700 Kč
realizovanou službou. Propočet výše dotace proběhl dle
kapacit služby v síti a schválené cenové hladiny, dále byl
upraven dle koeficientu působnosti (lokální 1) a podílu
financování MČ (základní úroveň 0,2 u návazných služeb).

Příloha č.2 usnesení č.223 ze dne 17.12.2020 - návrh Výboru pro dotační politiku

Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb

10

11

12

13

14

15

2084

2313

2372

2124

2128

2173

NOVÁ TROJKA, z.s.

R - Mosty, z.s.

R - Mosty, z.s.

REMEDIUM Praha
o.p.s.

REMEDIUM Praha
o.p.s.

REMEDIUM Praha
o.p.s.

26594161

67776779

67776779

68403186

68403186

68403186

V NOVÉ TROJCE
VŠICHNI SPOLU 2021

Nízkoprahový klub Rmosty

Sociálně právní
poradna R-Mosty

Klub Remedium

Vzdělávání seniorů

Občanská poradna
REMEDIUM

Rodinné a kulturní
centrum Nová Trojka,
Jeseniova 519/19,
Praha 3

materiálové náklady (kancelářské, hygienické a výtvarné
potřeby, odbornou literaturu, drobné odměny pro děti a
vybavení centra), nemateriálové náklady (spotřeba
elektrické energie, vodné a stočné, ÚT a TUV, opravy a
udržování prostor centra, telefonní a internetové poplatky,
nájemné, vedení účetnictví, lektorné hrazené fakturou,
školení a kurzy, DNIM, supervize týmu, tisk propagačních
materiálů, pojištění majetku a odpovědnosti), mzdové
náklady (HPP, DPČ, DPP a pojistné ke mzdám přímých
pracovníků projektu a dále poměrná část nákladů na mzdy
režijních pracovníků)

Koněvova 605/2, Praha
3, lokality Chelčického osobní náklady, energie a služby k nájmu, služby, DHM a
a Jiřího z Poděbrad pro ostatní materiálové vybavení
terénní službu

Blahoslavova 230/4,
Praha 3

Táboritská 15/22,
Praha 3

osobní náklady, materiálové náklady vč. DHM, služby

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

Podpora ve
mzdy sociálních pracovníků, režijní materiál (úklidové
formě
prostředky), účetnictví, nájem a úklid prostor, úpravy prostor vyrovnávací
platby.

nájemné, část mzdy některých pracovníků projektu včetně
Praha 3: Táboritská 22, odvodů, platby lektorům (lektorné + DPP), část mzdy DPP
Havlíčkovo nám. 11
pro pokladní a IT pracovníka, část nákladů na úklid a
opravy prostor

Křišťanova 1698/15,
Praha 3, V Pražské
bráně 74, Beroun

Mimo režim
veřejné
podpory.

osobní náklady vč. odvodů, nájemné, povinné vzdělávání,
úklid prostor, aktualizace ASPI, klientské databáze,
odborná literatura, hygienické prostředky, vybavení poradny
(DDHIM), telefony, poštovné, účetní služby, správa webu a
sítě, kancelářské potřeby

Mimo režim
veřejné
podpory.

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

964 708 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě
sociálních a návazných služeb městské části Praha 3.
Výdaje služby, rozpočet, personální parametry a kapacity
služby jsou v souladu s požadavky dotačního programu a
535 000 Kč
realizovanou službou. Propočet výše dotace proběhl dle
kapacit služby v žádosti a schválené cenové hladiny, dále
byl upraven dle koeficientu působnosti (lokální 1) a podílu
financování MČ (základní úroveň 0,2 u návazných služeb).

450 000 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě
sociálních a návazných služeb městské části Praha 3.
Výdaje služby, rozpočet, personální parametry a kapacity
služby jsou v souladu s požadavky dotačního programu a
177 400 Kč
realizovanou službou. Propočet výše dotace proběhl dle
kapacit služby v síti a schválené cenové hladiny, dále byl
upraven dle koeficientu působnosti (lokální 1) a podílu
financování MČ (základní úroveň 0,1 u sociálních služeb).

450 000 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě
sociálních a návazných služeb městské části Praha 3.
Výdaje služby, rozpočet, personální parametry a kapacity
služby jsou v souladu s požadavky dotačního programu a
131 500 Kč
realizovanou službou. Propočet výše dotace proběhl dle
kapacit služby v síti a schválené cenové hladiny, dále byl
upraven dle koeficientu působnosti (lokální 1) a podílu
financování MČ (základní úroveň 0,1 u sociálních služeb).

180 000 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě
sociálních a návazných služeb městské části Praha 3.
Výdaje služby, rozpočet, personální parametry a kapacity
služby jsou v souladu s požadavky dotačního programu a
112 000 Kč
realizovanou službou. Propočet výše dotace proběhl dle
kapacit služby v síti a schválené cenové hladiny, dále byl
upraven dle koeficientu působnosti (lokální 1) a podílu
financování MČ (základní úroveň 0,1 u sociálních služeb).

140 000 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě
sociálních a návazných služeb městské části Praha 3.
Výdaje služby, rozpočet, personální parametry a kapacity
služby jsou v souladu s požadavky dotačního programu a
22 700 Kč realizovanou službou. Propočet výše dotace proběhl dle
kapacit služby v žádosti a schválené cenové hladiny, dále
byl upraven dle koeficientu působnosti (celopražská bez
lokální alternativy 0,3) a podílu financování MČ (základní
úroveň 0,2 u návazných služeb).

150 000 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě
sociálních a návazných služeb městské části Praha 3.
Výdaje služby, rozpočet, personální parametry a kapacity
služby jsou v souladu s požadavky dotačního programu a
57 000 Kč
realizovanou službou. Propočet výše dotace proběhl dle
kapacit služby v síti a schválené cenové hladiny, dále byl
upraven dle koeficientu působnosti (lokální 1) a podílu
financování MČ (základní úroveň 0,1 u sociálních služeb).

Příloha č.2 usnesení č.223 ze dne 17.12.2020 - návrh Výboru pro dotační politiku

Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb

16

17

2111

2109

Sdružení pro integraci
a migraci, o. p. s.

Středisko křesťanské
pomoci Horní
Počernice

26612933

69780145

Pomocná ruka

Středisko křesťanské
pomoci Horní
Počernice - Azylový
dům

Baranova 33, Praha 3

Křovinovo náměstí
11/16, Praha 9

osobní náklady vč. zdravotního a sociálního pojištění
(právník, sociální pracovník, psychosociální terapeut,
koordinátor projektu, finanční manažer, interkulturní
pracovníci), alikvotní podíl nákladů na: energie, nájemné,
kancelářské potřeby, účetní, supervizi pracovníků,
tlumočení a překlady a další

úhrada části nákladů na energie (elektřina, plyn, vodné a
stočné) a nájemné

Mimo režim
veřejné
podpory.

Podpora ve
formě
vyrovnávací
platby.

550 000 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě
sociálních a návazných služeb městské části Praha 3.
Výdaje služby, rozpočet, personální parametry a kapacity
služby jsou v souladu s požadavky dotačního programu a
22 200 Kč realizovanou službou. Propočet výše dotace proběhl dle
kapacit služby v síti a schválené cenové hladiny, dále byl
upraven dle koeficientu působnosti (celopražská 0,07) a
podílu financování MČ (základní úrovně 0,1 u sociálních
služeb).

120 000 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě
sociálních a návazných služeb městské části Praha 3.
Výdaje služby, rozpočet, personální parametry a kapacity
služby jsou v souladu s požadavky dotačního programu a
73 700 Kč realizovanou službou. Propočet výše dotace proběhl dle
kapacit služby v síti a schválené cenové hladiny, dále byl
upraven dle koeficientu působnosti (celopražská 0,07) a
podílu financování MČ (základní úrovně 0,1 u sociálních
služeb).

2 643 200 Kč

2 161 600 Kč

Důvodová zpráva
Zpracoval: Odbor školství
V souladu s usneseními zastupitelstva MČ Praha 3 ze dne 23. 6. 2020 č. 174-181
projednal Výbor pro dotační politiku ZMČ Praha 3 na svém jednání dne 23. 11. 2020 žádosti
podané vymezeným okruhem způsobilých žadatelů a navrhl rozdělit částku ve výši 9 076 800
Kč pro jednotlivé dotační programy takto:
- životní prostředí: 348 600 Kč
- tělovýchova a sport: 1 821 400 Kč
- kultura: 1 544 500 Kč
- výchova a vzdělávání: 2 022 500 Kč
- památková péče: 270 000 Kč
- oblast sociální a zdravotní: 908 200 Kč
- Individuální podpora služeb lokálního významu - síť služeb: 2 161 600 Kč

