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Zápis z jednání Výboru pro dotační politiku č. 12 

Datum jednání: 30. 11. 2021 

Místo jednání: MS Teams 

Začátek jednání:  17.01 h 

Konec jednání:  18.05 h 

Jednání řídil: Robert Pecka 

Počet přítomných členů: 6, výbor je usnášeníschopný 

Distanční účast: Robert Pecka, 

 Helena Ganická, 

 Jan Bína, 

 Apolena Ondráčková, 

 Jiří Svrček (připojení 17.03), 

 Iva Vojtková. 

 

Omluveni: Petra Bláhová, 

 Jan Stern, 

 Jan Novotný. 

 

Přítomní hosté: František Doseděl, 

 Lenka Sajfrtová. 

  

Počet stran: 12 

Tajemnice: Alena Gotmanovová 

Ověřovatel zápisu: Apolena Ondráčková  



 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 

Úřad městské části IČ: 00063517 

Výbor pro dotační politiku Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85  Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 

+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g 

2/12 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu a ověřovatele zápisu 

3. Bod jednání 1: Změna (rozšíření) účelu využití přidělené dotace v r. 2021 

4. Bod jednání 2: Vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na r. 2022 

5. Bod jednání 3: Schválení/neschválení dotací na rok 2022 

6. Různé 

1. Zahájení 

Jednání výboru zahájil pan Robert Pecka v 17.01 a předložil přítomným návrh výše uvedeného 

programu jednání k případným připomínkám. 

Zároveň byl dohodnut způsob hlasování. 

2. Schválení programu a ověřovatele zápisu 

2.1 Program jednání 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

2.2 Ověřovatel zápisu – Apolena Ondráčková 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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3. Bod jednání 1: Změna (rozšíření) účelu využití přidělené dotace v r. 2021 

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o změnu (rozšíření) účelu využití přidělené dotace  

v r. 2021 těchto příjemců: 

 My.Aktivity, o.p.s. 

 „Rodinné a komunitní centrum Paleček“  

 Mateřská škola Paleček o.p.s. 

 Senior fitnaes z.s. 

My.Aktivity, o.p.s.  

Projekt: Letní příměstské sportovní tábory pro děti z Prahy 3  

Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: 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 

Projekt: Cyklus sportovních a pohybových kroužků pro děti z Prahy 3 

Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: DPP lektorů a trenérů, DPP administrace, DPČ 

koordinátorů, nájmy sportovišť a učeben, materiálové náklady (sportovní potřeby a nářadí, sportovní a učební 

pomůcky), náklady na reklamu a PR 

Projekt: Letní příměstské tábory pro děti z Prahy 3 

Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: nájem vnitřních prostor (klubovna, jídelna), DPČ 

koordinátor příměstských táborů, DPP lektoři příměstských táborů, poplatek za rezervační systém webooker, DPP 

administrativa a prázdninová recepce, stravování a pitný režim dětí, zajištění programu, grafické práce, tisk, sociální 

sítě, web a další propagace, úklid prostor a praní prádla 

Projekt: Dostupné kroužky od narození až do školky 

Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: pronájem učeben, DPP lektorů kroužků, DPČ 

koordinátora provozu kroužků, DPP administrace kroužků, nákup techniky pro realizaci on-line kroužků, nákup 

učebních pomůcek 

Projekt: Předškolka na Pražačce  

Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: DPP pedagogičtí pracovníci, koordinátor, nájemné 

klubovny, šatny, sociálního zařízení a sportovišť včetně tělocvičny, materiálové náklady (výukové vybavení a 

materiály) 

Projekt: Rodinné a pohybové centrum Pražačka  - celoroční aktivity pro rodiny Prahy 3 (dříve Rodinný klub Ulitka 

na Pražačce) 
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Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: 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 

„Rodinné a komunitní centrum Paleček“ 

Projekt: Předškolák 2021 

Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: 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, náklady na koordinátory projektu a recepční, nájemné, energie, poměrná část výdajů 

realizátora projektu 

Projekt: Jdeme s rodinou 2021 

Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: provozní náklady (nájemné, spotřeba el. energie, 

vodné a stočné), kancelářské potřeby, úklidové, čistící a desinfekční prostředky, vybavení centra didaktickými 

pomůckami, opravy a udržování prostor (malování, drobné opravy nábytku), náklady na služby účetní,  školení  

a kurzy zaměstnanců pro zvyšování kompetencí a úrovně znalostí, telefony terénních pracovnic, mzdové náklady 

zaměstnanců projektu vč. pojistného, služby spojené s realizací projektu 

Projekt: Abeceda pro rodinu 2021 

Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: 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, náklady na vedení projektu, denní službu v centru, lektory vzdělávacích aktivit, poradce, koordinátorky, 

lektory kurzů, a to včetně odvodů na zdravotním a sociálním pojištění 

Mateřská škola Paleček o.p.s. 

Projekt: Letní příměstský tábor v MŠ Paleček 2021 

Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: náklady na koordinátorky projektu a registrací, lektory, 

účetní, asistenty na výletech a náklady spojené s výdejem stravy, nájemné, energie a náklady na provoz, úklid, 

výtvarné potřeby, tvorba, tisk a distribuce letáků, celodenní strava pro pedagogy, vstupy, výlety a cestovné dětí 

a pedagogů, kopírování, hygienické prostředky, didaktické pomůcky, telefony a internet, PR a aktualizace webu, 

fotografie a prezentace 

Senior fitnes z.s. 

Projekt: Fotbal v chůzi 

Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: odměny trenérům 
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Projekt: Senioři Prahy 3 v pohybu 

Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: pronájem cvičebních prostor a odměny 

cvičitelů 

Usnesení 

Výbor pro dotační politiku souhlasí vyhovět shora uvedeným žadatelům a doporučuje Zastupitelstvu MČ 

Praha 3, aby schválilo změny (rozšíření) účelů využití přidělené dotace na rok 2021 a aby byly s žadateli 

uzavřeny dodatky k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části týkající se 

konkrétních účelů použití dotace tak, jak je uvedeno u jednotlivých projektů. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

4.  Bod jednání 2: Vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace  

     na rok 2022 

Výbor pro dotační politiku projednal návrh odboru ekonomického schválit vzory veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části, které budou od 1. 3. 2022 uzavírány s úspěšnými žadateli 

o dotace na rok 2022.  

 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. podpory 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 se jedná o tyto 

vzory: 

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  
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Usnesení  

Výbor pro dotační politiku doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 3 schválit předkládané vzory 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na rok 2022 z rozpočtu městské části.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

5. Bod jednání 3: Schválení/neschválení dotací na rok 2022  

Členům dotačního výboru byly předem zaslány tabulky se žádostmi o dotace na rok 2022, které jsou 

doplněny o hodnocení členů příslušných komisí/výborů, tj. o body, slovní komentáře a návrhy částek. 

Členové výboru se mohli se žádostmi seznámit také na dotačním portálu www.dotace.praha3.cz.  

Výbor pro dotační politiku probral jednotlivé dotační programy v následujícím pořadí:  

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

 

5.1 Dotační program pro oblast životního prostředí 

 

Celkový počet žádostí 12 

Z toho: 

návrh na přidělení dotace 7 

Počty žádostí podle podprogramů:   

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

6 

2. Podpora zadržování vody v městské krajině a využití dešťové vody 1 

3. Projekty na podporu biodiversity 1 

4. Ekologická výchova, vzdělávání dospělých, tvorba vzdělávacích materiálů        4 

Finance 

požadovaná částka žadatelů 1 130 721 Kč 

návrh Komise životního prostředí 337 877 Kč 

návrh Výboru pro dotační politiku 337 800 Kč 

 

http://www.dotace.praha3.cz/
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Diskuze: 

- Výbor pro dotační politiku bere na vědomí rozdělení finančních prostředků podle návrhu Komise 

životního prostředí, ale zaokrouhluje částky u třech žádostí. 

- Výbor pro dotační politiku schvaluje v souladu s usnesením KŽP převedení nevyčerpaných 

finančních prostředků z dotačního programu pro oblast životního prostředí do dotačního 

programu pro oblast sociální a zdravotní. 

- Výbor pro dotační politiku bere na vědomí usnesení KŽP, jež se týká zapracování podmínek  

u vybraných projektů do veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. 

- pan Svrček, předseda Komise životního prostředí, vysvětlil, že k zapracování podmínek do 

veřejnoprávních smluv vedlo KŽP konstatování o nízké kvalitě žádostí bez doložení např. 

projektové dokumentace; podmínky pro žadatele zpracuje komise pro příští dotační řízení 

- pan Doseděl, radní MČ Praha 3, upozornil, že je velmi problematické do schválených vzorů 

veřejnoprávních smluv začlenit individuální podmínky přidělení dotace, pokud nejsou součástí 

vyhlášeného dotačního programu 

Usnesení  

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o dotace v dotačním programu pro oblast životního prostředí 

na rok 2022 a souhlasí s rozdělením finančních prostředků ve výši 337 800 Kč tak, jak je uvedeno  

v příloze tohoto zápisu. 

Hlasování: 6  pro, 0  proti, 0  zdržel se – schváleno 

 

5.2 Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu 

 

Celkový počet žádostí 42 

Z toho: 

návrh na přidělení dotace 37 

Počty žádostí podle podprogramů:  

1. Podpora sportu dětí a mládeže 25 

2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport) 13 

3. Podpora handicapovaných sportovců a seniorů 4 

Finance 

požadovaná částka žadatelů 4 418 914 Kč 

návrh Komise pro sport 1 808 100 Kč 
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Usnesení  

 

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o dotace v dotačním programu pro oblast tělovýchovy  

a sportu na rok 2022 a souhlasí s rozdělením finančních prostředků ve výši 1 808 100 Kč tak, jak je 

uvedeno v příloze tohoto zápisu. 

Hlasování: 6 pro, 0  proti, 0  zdržel se – schváleno 

 

5.3 Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 

 

Celkový počet žádostí 48 

Z toho: 

návrh na přidělení dotace 46 

Počty žádostí podle podprogramů:  

1. Pravidelná činnost 21 

2. Prázdninová činnost 18 

3. Jednorázové akce 9 

Finance 

požadovaná částka žadatelů 4 614 207 Kč 

návrh Výboru pro výchovu a vzdělávání 2 169 700 Kč 

 

Usnesení  

 

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o dotace v dotačním programu pro oblast výchovy  

a vzdělávání dětí a mládeže na rok 2022 a souhlasí s rozdělením finančních prostředků ve výši  

2 169 700 Kč tak, jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu. 

Hlasování: 6  pro, 0  proti, 0  zdržel se – schváleno 
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5.4 Dotační program pro oblast kultury 

 

Celkový počet žádostí 47 

Z toho: 

návrh na přidělení dotace 34 

Počty žádostí podle podprogramů:  

1. Alternativní a profesionální kulturní projekty 24 

2. Spolková činnost 11 

3. Lokální kulturní akce a projekty 12 

Finance 

požadovaná částka žadatelů 6 779 705 Kč 

návrh Kulturní komise 1 445 000 Kč 

 
Diskuze: 

- paní Vojtková považuje předložené změny na úpravu částek u některých žadatelů za 

netransparentní a nerespektující rozhodnutí komise 

- pan Pecka vysvětlil záměr změn především snahou podpořit víc žadatelů, dále také počítá 

s úpravou pravidel pro příští dotační období, mj. např. stanovením maximální výše požadavku 

na dotaci 

- pan Doseděl se vyslovil také pro podporu většího počtu menších kulturních projektů 

- návrh paní Ondráčkové, aby Kulturní komise tyto změny projednala, nelze vzhledem ke 

schválenému časovému harmonogramu dotačního řízení stihnout 

- paní Ganická konstatovala, že není možné přidělovat dotace podle vzorců, ale podle kvality 

předkládaných žádostí, dále dodala, že maximální výše dotace je upravena ve vyhlášených 

dotačních programech, ale také nevylučuje úpravu pravidel pro další dotační období 

- pan Doseděl také souhlasí s úpravou hodnotících pravidel pro příští období tak, aby rozhodnutí 

komise bylo konečné  

 

 

Usnesení  

 

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o dotace v dotačním programu pro oblast kultury na rok 

2022 a souhlasí s rozdělením finančních prostředků ve výši 1 445 000 Kč tak, jak je uvedeno v příloze 

tohoto zápisu. 

Hlasování: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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5.5 Dotační program pro oblast památkové péče 

 

Celkový počet žádostí 7 

Z toho: 

návrh na přidělení dotace 4 

Finance 

požadovaná částka žadatelů 1 325 000 Kč 

Návrh Výboru pro územní rozvoj 361 600 Kč 

 

Usnesení  

 

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o dotace v dotačním programu pro oblast památkové péče 

na rok 2022 a souhlasí s rozdělením finančních prostředků ve výši 361 600 Kč tak, jak je uvedeno  

v příloze tohoto zápisu. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

5.6 Dotační program pro oblast sociální a zdravotní 

 

Celkový počet žádostí 59 

Z toho: 

návrh na přidělení dotace 49 

Počty žádostí podle podprogramů:  

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

31 

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

16 

3. Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů 7 

4. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče 5 

Finance 

požadovaná částka žadatelů 5 276 223 Kč 

návrh Komise pro sociální politiku 868 000 Kč 

návrh Výboru pro dotační politiku 893 300 Kč 

 

Diskuze: 

- Výbor pro dotační politiku souhlasí s převodem nevyčerpané dotační částky ve výši 23 800 Kč 

z dotačního programu pro životní prostředí a s převodem nevyčerpané dotační částky ve výši 
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1 500 Kč z dotačního programu pro oblast kultury do dotačního programu pro oblast sociální  

a zdravotní, celkem 25 300 Kč. 

- Výbor pro dotační politiku navýšené prostředky rozdělil mezi žadatele podle doporučení Komise 

pro sociální politiku. 

 

Usnesení  

 

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o dotace v dotačním programu pro oblast sociální  

a zdravotní na rok 2022 a souhlasí s rozdělením finančních prostředků ve výši 893 300 Kč tak, jak je 

uvedeno v příloze tohoto zápisu. 
 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

 

5.7 Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb 

 

Celkový počet žádostí 18 

Finance 

požadovaná částka žadatelů 7 262 535 Kč 

návrh Komise pro sociální politiku 2 825 000 Kč 

 
Usnesení  
 

Výbor pro dotační politiku projednal žádosti o dotace v dotačním programu Individuální podpora služeb 

lokálního významu – síť služeb na rok 2022 a souhlasí s rozdělením finančních prostředků ve výši  

2 825 000 Kč tak, jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

5.9 Rekapitulace a souhrnné usnesení k rozdělení dotací na rok 2022 

 

Počet podaných žádostí na rok 2022: 233 

 

Z toho 

- návrh na přidělení dotace 194 

- návrh na nepřidělení dotace       39  
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Finální rozdělení Dotačního fondu mezi jednotlivé programy 

 

Dotační fond 2022 částka v tis. Kč 

Dotační program pro oblast životního prostředí 337,8 

Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu 1 808,1 

Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže 2 169,7 

Dotační program pro oblast kultury 1 445,0 

Dotační program pro oblast památkové péče 361,6 

Dotační program pro oblast sociální a zdravotní  893,3 

Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu - síť služeb 2 825,0 

Dotační fond městské části Praha 3 - celkem 9840,5 
 

Usnesení 

 

Výbor pro dotační politiku doporučuje Zastupitelstvu městské části  Praha 3 schválit rozdělení finančních 

prostředků ve všech dotačních programech na rok 2022 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

6. Různé 

- p. Pecka požádal členy výboru o připomínkování a následné jednání ke změnám dotačních 

zásad a programů v novém roce pro příští dotační období 

- p. Gotmanovová požádala členy výboru o zasílání podnětů k vylepšení uživatelského prostředí 

dotačního portálu pro žadatele i hodnotitele 

 

 

                                                      
1 Ověření může být provedeno formou emailu zaslaného ověřovatelem.  

Zapsal Alena Gotmanovová, tajemnice výboru  

Ověřil1 Apolena Ondráčková, ověřovatelka  

Schválil Robert Pecka, předseda výboru  
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Místo realizace Konkrétní účel použití finančních prostředků 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 3382 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC 49629204 1

Ochrana jírovce maďalu proti 

klíněnce jírovcové ve 

vnitroblocích Prahy 3

vnitrobloky č. 2, 3, 11, 

13, 14, 17, 25, 32, 42, 

46, 49, 70, 103, 125, 

126, 133, 134, 141, 

161 (místa z roku 

2020), Praha 3

koordinátor projektu, pracovníci na hrabání a 

sběr listí, toner na tisk map, účetní služby, 

obnova nářadí a pracovních pomůcek

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,14 2,86 3,43 3,29 3,00 5,00 20,72 49 900 Kč 49 900 Kč

Žádost o dotaci ZO ČSOP KONIKLEC se týká dlouhodobého projektu 

"Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové ve vnitroblocích 

Prahy 3". V rámci tohoto projektu probíhá každoroční sběr listí 

napadených jírovců v žižkovských vnitroblocích. Žádost splňuje 

všechna kritéria pro udělení dotace.

2 3309 Artmap, z.s. 22906339 4

Celoroční provoz art re use 

centra (Sklad uměleckého 

materiálu)

Chlumova 257/8, 

Praha 3 

drobný hmotný majetek a hygienické potřeby, 

spotřební materiál, pronájem techniky, drobné 

opravy skladu, služby: výroba vybavení skladu, 

reklama, grafika, fotograf a video, tisk a účetní 

služby, doprava materiálu do skladu

náklady na produkci, vedení projektu, 

administrativní práce, fundraising a skladníka

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

2,43 2,29 1,86 2,00 1,29 2,57 12,44 192 000 Kč 0 Kč

Žádost o dotaci společnosti Artmap, z.s. na celoroční provoz art re 

use centra (Sklad uměleckého materiálu) nesplňuje kritéria především 

s ohledem na přínos pro obyvatele Prahy 3. Přidělení dotace se 

nedoporučuje.

3 3097
Bytové družstvo vlastníků 

domu Zvonařova 1296
47119829 1 Živá zahrada 6+1

Vnitroblok 6 domů: 

Slavíkova 1379/20, 

Zvonařova 1296/3 

Zvonařova 1295/5, 

Škroupovo náměstí 

2710/1, Škroupovo 

náměstí 2709/2, 

Ševčíkova 1294/1 a 

budov kolejí: 

Slavíkova 1499/22, 

Křížkovského 1499/2, 

2420/4, 2420/6, 

2420/8, Ševčíkova 

2420/3, Praha 3 

oprava studny (studnařské práce, doprava), 

odstranění dělící zdi (bourací práce) včetně 

terénních úprav, instalace kompostérů a 

vyvýšených záhonů, služby zahradního 

architekta - zpracování PD, provedení 

zahradnických prací

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,00 2,50 4,00 4,00 2,50 4,00 20,00 256 000 Kč 139 000 Kč

Žádost je určena k realizaci budoucího záměru obnovy vnitrobloku, 

spočívajícího v přípravě projektové dokumentace terénních úprav 

včetně bouracích prací a krajinářských úprav.Tento projekt bude 

projednán s Odborem výstavby MČ Praha 3 a následně realizován. 

Dále bude v rámci úprav provedena oprava stávající studně a 

umístěny kompostéry. Přidělení dotace je podmíněno provedením 

kontrol ze strany MČ Praha 3, při kterých bude ze strany žadatele 

doložen zhotovený projekt a při místních kontrolách v předmětném 

vnitrobloku bude zdokumentován průběh obnovy tohoto místa. Z 

kontrol na místě bude pořízen zápis. Výše uvedené podmínky musí 

být součástí smlouvy o poskytnutí dotace.

4 3237

Českomoravská myslivecká 

jednota, z.s., obvodní 

myslivecký spolek Praha 3

67777333 4 Přírodovědění

Radhošťská 2017/9, 

parky, hřiště a školy 

na Praze 3

nákup učebních a studijních pomůcek, 

obrázkových materiálů a cen pro děti, pronájmy 

studijních, provozních a společenských prostor, 

odměny odborným lektorům, sokolníkům, 

trubačům a kynologům, drobný materiál

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

2,71 2,86 2,29 2,57 1,57 1,71 13,71 68 000 Kč 0 Kč

Žádost Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., obvodního 

mysliveckého spolku Praha3 je podána s cílem získání finančních 

prostředků pro prezentaci myslivosti a s tím spojenou ochranu přírody 

dětem a širší veřejnosti. Žádost implikuje podporu spolkové činnosti, 

která není předmětem poskytnutí dotace v oblasti životního prostředí. 

Žádost o dotaci neudělena.

Forma 

poskytnutí 

dotace 

ve vztahu 

k veřejné 

podpoře

Body za jednotlivá kritéria

C
e
lk

o
v
ý
 p

o
č
e
t 

b
o

d
ů

  

Požadovaná 

výše dotace

Návrh Výboru 

pro dotační 

politiku

Slovní komentář

ID 

v 

DSW

Název / jméno žadatele
IČO / rok 

narození

P
o

d
p

ro
g

ra
m

Název projektu

Specifikace projektu

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

6. Společenská odpovědnost projektu, např.:  

5

·         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

·         poměr spoluúčasti vůči požadované dotaci

4. Ekologická výchova, vzdělávání dospělých, tvorba vzdělávacích materiálů 

3. Význam projektu pro obyvatele Prahy 3
5

·         počet dotčených obyvatel

4. Kvalita navrhovaného řešení (vč. volby rostlinného materiálu) 5

Podprogramy Kritéria platná pro všechny podprogramy
Maximální počet 

bodů za kritérium

1. Zakládání nových zelených ploch a jejich obnova, podpora komunitních zahrad, údržba 

vzrostlé zeleně       

1. Kvalita zpracování projektu

5
·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

2. Podpora zadržování vody v městské krajině a využití dešťové vody

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

5

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

3. Projekty na podporu biodiversity

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)
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5 3269 EKODOMOV, z.s. 26664488 1 Rosteme na zahradě 2022

ZŠ Pražačka, Nad 

Ohradou 1700/25, 

Praha 3

mzdové náklady (PR aktivity, koordinátor 

projektu, zahradní architekt), nákup služeb 

(záhon, kompostér, kompost a nádrž na 

dešťovku, rostliny a sazenice, odborné 

konzultace, režijní náklady)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

2,57 1,86 2,43 2,14 2,43 3,00 14,43 194 000 Kč 0 Kč

Žádost spolku Ekodomov je určena na získání finančních prostředků 

pro již probíhající projekt "Rosteme na zahradě", který je již realizován 

na školních zahradách ZŠ Pražačka a MŠ Na Vrcholu. Cílovým 

adresátem tohoto projektu jsou děti, navštěvující uvedena školní 

zařízení. Konkrétní výsledky dosavadní spolupráce mezi spolkem a 

školním zařízením však nejsou v podkladech žádosti o dotaci žádným 

způsobem zdokumentovány. Přidělení dotace se nedoporučuje.

6 3150 EKODOMOV, z.s. 26664488 4
Malý průzkumník přírody na 

Praze 3 v roce 2022

městské parky na 

Praze 3 

mzdové náklady, služby, nákup pomůcek 

potřebných pro chod kroužků 

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,00 2,29 3,00 2,71 2,14 3,71 16,85 140 000 Kč 0 Kč

Stejnou žádost podal zapsaný spolek loni. Vzhledem ke skutečnosti, 

že nedošlo k rozšíření činnosti spolku i na jiných školách Prahy 3, a 

vzhledem ke skutečnosti, že převážná část dotace by byla určena na 

mzdové náklady se přidělení dotace nedoporučuje.

7 3376

Junák - český skaut, 4. 

přístav Jana Nerudy Praha, 

z. s. 

61387941 4
Včelařský kroužek při 4. 

přístavu

Pitterova 2892/1, 

Praha 3

obnova starých úlů, ochranné prostředky, 

spotřební materiál, léčivo k léčení včel, barvy na 

úly, náklady na cestovné na včelařské soutěže

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4,14 4,00 4,14 4,43 4,00 4,43 25,14 10 000 Kč 10 000 Kč

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

s., jejímž hlavním cílem je seznámit děti s životem včel a jejich funkcí 

v rámci celého ekosystému splňuje všechny hodnotící kritéria pro 

schválení dotace.

8 3363

Společenství pro dům K 

Lučinám 2486, 2487, 2488, 

Praha 3

27628027 1

Revitalizace zelené plochy 

před bytovým domem K 

Lučinám 2486-2488

K Lučinám 2486 - 

2488, Praha 3

obnova trávníků před domy (rekultivace trávníků, 

odplevelení postřikem, dosetí), založení 

květinových záhonů, rostlinný materiál pro 

výsadbu včetně jeho dopravy a dopravy 

pracovníků na místo, výsadba rostlin, mulčovací 

kůra a její rozprostření, vypracování návrhu a 

plánu dalšího ošetřování

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,29 4,00 3,00 3,43 3,00 3,29 21,01 56 814 Kč 39 800 Kč

Žádost o dotaci společenství pro dům K Lučinám 2486, 2487, 2488, 

Praha 3, která se týká revitalizace zelené plochy před bytovým 

domem K Lučinám 2486-2488, spočívá v úpravě předzahrádky před 

uvedeným panelovým domem. Záměr jeho obyvatel zrekonstruovat 

nevzhlednou travnatou plochu provedením zahradnických prací 

týkajících se založení trvalkových záhonů. Žádost o dotaci byla 

odsouhlasena.

9 3408
Společenství vlastníků 

Biskupcova 1718
26442612 1

Revitalizace zeleně 

vnitrobloku, obnova trávníků a 

osázení kytičkami, prořezání 

živých plotů a stromů

Biskupcova 1718/40, 

Praha 3

prořezání stromů ve vnitrobloku, koupě kytiček a 

keřů do záhonků včetně jejich zasazení, ostatní 

práce na zahradě

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

2,57 2,43 2,86 2,57 2,43 3,29 16,15 49 800 Kč 0 Kč

Společenství vlastníků Biskupcova 1718 opakovaně žádá o dotaci na 

revitalizaci vnitrobloku. Vzhledem k tomu, že na tento záměr byla 

dotace poskytnuta již v roce 2020 ve výši 49 750 Kč, se žádost o 

dotaci zamítá.

10 3236

Společenství vlastníků 

domu č.p. 2163, Praha 3 - 

Vinohrady 

24827967 1

Nové stromy pro bytový dům 

Náměstí Jiřího z Lobkovic 

2163/2

náměstí Jiřího z 

Lobkovic 2163/2, 

Praha 3 

lípa srdčitá, substrát pro zahradu, hnojivo pro 

okrasné dřeviny, kermazit, mulčovací kůra, kůl, 

půlkůl, popruhy a spojovací materiál, práce, 

doprava a likvidace odpadu (sadba a kácení 

dvou starých stromů)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,86 3,57 4,00 3,57 3,29 3,00 21,29 49 009 Kč 49 000 Kč

Žádost o dotaci je určena k výsadbě nových stromů v rámci daného 

vnitrobloku (3 ks lip včetně dodaného materiálu ) a dále k provedení 

arboristických prací (pokácení starých a dožívajících ovocných 

stromů). Žádost je doporučena k přidělení dotace.

11 3235

Společenství vlastníků 

domu č.p. 2163, Praha 3 - 

Vinohrady

24827967 2

Záchyt dešťové vody pro 

bytový dům Náměstí Jiřího z 

Lobkovic 2163/2

náměstí Jiřího z 

Lobkovic 2163/2, 

Praha 3 

IBC kontejner vč. obalů, propojení kontejnerů, 

napojení na dešťový svod a propojení s 

kontejnerem, zahradní čerpadlo, sací hadice 

čerpadla, instalatérské a elektroinstalační práce

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4,00 3,71 2,57 3,71 3,43 3,14 20,56 40 198 Kč 40 100 Kč

Žádost je určena k zachytávání dešťově vody z okapových svodů a 

využítí této vody k zálivce komunitní zahrady v daném místě. 

Přidělení dotace se doporučuje.

12 3404 Zvířecí svět, z.s. 04790944 3 Zvířecí svět 2022 Praha 3
veterinární péče a léky, odblešení, odčervení, 

krmivo včetně veterinárních diet, stelivo, phm

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,29 3,14 3,29 3,00 2,43 5,00 20,15 25 000 Kč 10 000 Kč

Zvířecí svět, z.s. požádal o dotaci týkající se zajištění ochrany 

týraných, zatoulaných a hendikepovaných zvířat. Služba spočívá v 

zajištění veterinární péče pro opuštěná a zatoulaná zvířata. Tato 

činnost se rovněž týká zabránění nekontrolovatelnému přemnožení 

koček na území Prahy 3. Dotace byla odsouhlasena v upravené výši.

1 130 721 Kč 337 800 Kč



Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu

Místo realizace Konkrétní účel použití finančních prostředků 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 3322 Box club Žižkov, z.s. 63828430 1
Projekt DUO prevence 

kriminality a drog

Fittop fitness&spa, 

Seifertova 560/49, 

Praha 3

nákup sportovních pomůcek, realizace 

závěrečné exhibice, odměny pro účastníky a 

asistenta trenéra

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,63 3,38 3,88 3,5 4 4,38 22,77 107 100 Kč 55 000 Kč

Komise oceňuje společenský přínos projektu pro děti a mládež 

Prahy 3. Dotace snížena z důvodu omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3.

2 3324 Box club Žižkov, z.s. 63828430 1
Příspěvek na provoz Box 

Clubu Žižkov

Fittop fitness&spa, 

Seifertova 560/49, 

Praha 3

nájem tělocvičny, odměna pro asistenta trenéra

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,5 2,75 4 3,75 4 3,63 21,63 75 600 Kč 46 100 Kč

Komise doporučuje do názvu projektu promítnout obsahový cíl 

projektu a ne provozní náklady. Dotace snížena z důvodu 

omezených finančních prostředků vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

3 3394 Boxing club Rebel z.s. 04627083 1
Sportovní činnost Rebelátka 

2022

Koněvova 863/57, 

Praha 3

sportovní a ochranné pomůcky, částečné pokrytí 

nájmu a energií 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4 3,71 3,29 3,43 3,57 3,14 21,14 120 000 Kč 20 000 Kč
Projekt s dobrým záměrem. Dotace sníženy z důvodu 

omezených finančních prostředků vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

4 3397 Boxing club Rebel z.s. 04627083 3
Podpora handicapovaných 

sportovců v Rebelu

Koněvova 863/57, 

Praha 3

sportovní a zdravotní pomůcky, částečné pokrytí 

provozu 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,71 3,86 2,86 2,29 3,57 4 20,29 90 000 Kč 20 000 Kč
Projekt s dobrým záměrem. Dotace sníženy z důvodu 

omezených finančních prostředků vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

5 3402 Boxing club Rebel z.s. 04627083 2
Podpora na provoz spolku BC 

Rebel

Koněvova 863/57, 

Praha 3

částečné pokrytí nájmu, služby a energie, 

sportovní pomůcky

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,63 3,38 2,5 3,25 3,5 4 20,26 80 000 Kč 20 000 Kč
Projekt s dobrým záměrem. Dotace sníženy z důvodu 

omezených finančních prostředků vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

6 3194 Bridžový klub Praha, z.s. 70836876 2 Bridžový klub Praha Italská 209/17, Praha 2 pronájem prostor

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,63 2,88 1,63 2,38 2,75 2,88 16,15 35 000 Kč 0 Kč

Dotace nepřidělena z důvodu nízkého společenského přínosu 

pro obyvatele Prahy 3. Komise preferuje fungování projektu na 

komerční bázi, aniž by se výrazněji zvýšily náklady, chybějící 

pevná členská základna mládeže.

7 3420 Buči z.s. 22896163 1
Turistický oddíl mládeže ze 

sociálně slabých rodin

Území Prahy 3, 

výjezdní akce po celé 

ČR

nákup sportovního vybavení (obuv, dresy pro 

dětské členy i lektory - garanty), odměna 

lektorovi turistiky, náklady na technické a IT 

zabezpečení nově vytvořené elektronické 

poznávací hry, osobní náklady na vedoucí 

turistických akcí, náklady na dopravu

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,38 3,5 3,25 2,13 3,75 4 20,01 97 000 Kč 20 000 Kč
Dotace snížena z důvodu nevyváženého rozpočtu - vysoké 

náklady na akci na jednoho účastníka. 

8 3196 BUTCHIS, z.s. 27024784 1

Pronájem sportovní haly VŠE, 

Na Třebešíně 3215/1, Praha 

3 pro zajištění celoročního 

provozu florbalového klubu 

Butchis

Sportovní hala VŠE, 

Na Třebešíně 3215/1, 

Praha 3

zajištění pronájmu sportovní haly

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,88 3,88 3 3,75 3,88 2,75 21,14 200 000 Kč 36 000 Kč
Dotace snížena z těchto důvodů: chybí informace o zajištění 

financování i z jiných zdrojů; u pronájmu je vhodné doplnit, zda 

byly poptány i jiné možnosti.

9 3198 BUTCHIS, z.s. 27024784 1
Florbalové soustředění 

Butchis 2022

Střední škola 

technická Most, 

Dělnická 21, Most

pronájem, strava, ubytování, odměny trenérům

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,88 3,38 3,13 3,38 3,63 3,25 20,65 119 700 Kč 20 000 Kč
Dotace snížena z těchto důvodů: chybí informace o zajištění 

financování i z jiných zdrojů.

10 3257 Club Sport Vítkov, z.s. 22846026 1 Pohyb hrou 2022
ulice Pražačka, park 

Vítkov

kvalifikovaní trenéři pro beachvolejbal, trenéři 

II.tříd a všestrannost (OSVČ, DPP), tréninkové 

vybavení pro děti a mládež, soutěžní vybavení, 

energie (provoz haly, oddělené nádrže na topný 

olej)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4 3,71 3,71 4 4 2,86 22,28 68 400 Kč 35 000 Kč
Dotace snížena z důvodu nižší podpory na osobní náklady a z 

důvodu omezených finančních prostředků vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

11 3259 Club Sport Vítkov, z.s. 22846026 2
Beachvolejbal pro každého 

2022

ulice Pražačka, park 

Vítkov

kvalifikovaní trenéři a asistenti (OSVČ, DPP), 

organizace turnajů, volné hry, tématické akce, 

tisk letáků a diplomů, drobné ceny do turnajů, 

hygienické prostředky, částečné pokrytí provozu 

(vytápění haly)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,71 3,71 3,57 3,57 3,71 2,57 20,84 80 000 Kč 34 000 Kč
Dotace snížena z důvodu nižší podpory na osobní náklady a z 

důvodu omezených finančních prostředků vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

Specifikace projektu

·         aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

Slovní komentář
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5

Forma 

poskytnutí 

dotace 

ve vztahu 

k veřejné 

podpoře

Body za jednotlivá kritéria

Požadovaná 

výše dotace

Návrh Výboru 

pro dotační 

politiku

ID 

v 

DSW

Název / jméno žadatele
IČO / rok 

narození

P
o

d
p
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g

ra
m

Název projektu

Podprogramy Kritéria platná pro všechny podprogramy
Maximální počet 

bodů za kritérium

1. Podpora sportu dětí a mládeže

2. Podpora sportu pro širokou veřejnost (nevýkonnostní sport)

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

5

5

1. Kvalita zpracování projektu

·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)3. Podpora handicapovaných sportovců a seniorů

5

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

5

5

3. Význam projektu pro obyvatele Prahy 3

·         rovné příležitosti žen a mužů

4. Velikost členské základny / předpokládaný počet účastníků

5. Kontinuita projektu

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
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12 3435
Česká federace Powerchair 

Hockey z. s. 
27051439 3

Celoroční činnost České 

federace Powerchair hockey 

z.s.

Sportovní hala VŠE, 

Na Třebešíně 3215/1, 

Praha 3

pronájem sportovní haly VŠE, mzdové náklady ( 

manažer reprezentace, trenéři reprezentace, 

organizátor turnaje), zajištění zdravotníka na 

turnajích a soustředěních, cestovné pro hráče, 

osobní asistenti a rozhodčí, pronájem prostor 

pro školení rozhodčích a nákup materiálu pro 

rozhodčí

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4 3,71 2,43 3,14 3,71 4,43 21,42 60 000 Kč 40 000 Kč
Dotace navržena z důvodu podpory kontinuální činnosti 

handicapovaných sportovců.

13 3389 Event media s.r.o. 24269573 2 Zombie Night run Praha
U Památníku 1900, 

Praha 3

služby ( pronájem WC, stanů, zábran, stánků, 

party stanů, cílové brány), materiál (vytyčovací 

pásky, medaile, diplomy, trička), časomíra a 

čipy, tisk CLV, BB, plakátů

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,25 3,13 1,75 1,88 0,88 1,38 12,27 150 000 Kč 0 Kč
Dotace nebyla přidělena z důvodu nízkého společenského 

přínosu.

14 3381 Cheer Academy, z.s. 03430251 1
Cheer Academy, z. s. ZŠ Na 

Jarově

ZŠ Jarov, V 

Zahrádkách 48/1966, 

Praha 3 

nákup kostýmů a pomponů, pronájem prostor 

pro trénování, pronájem a ubytování v rámci 

letního soustředění, vzdělávací školení a kurzy 

pro trenéry, registrační poplatky na soutěže a do 

České asociace cheerleaders, gymnastické 

pomůcky 

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4 3,5 3,75 3,63 4,13 3 22,01 150 000 Kč 40 000 Kč
Komise  podporuje záměr a  činnost spolku a oceňuje spolupráci 

s MČ Praha 3. Komise doporučuje lépe připravit rozpočet.

15 3246 JULIUS, z.s. 22728252 1

Komunitní centrum 

tělovýchovy a turistiky - 

aktivity pro děti a mládež

Centrum kontaktních 

sportů, Havlíčkovo 

nám.  11, Praha 3, 

Komunitní centrum 

Plechárna, Bryksova 

20, Praha 9, 

Římskokatolická 

farnost u kostela sv. 

Bartoloměje, Prelátská 

12, Praha 9, Kamenný 

Přívoz

nájem tělocvičny, obnova cvičebních a 

ochranných pomůcek, kancelářské, hygienické 

a úklidové potřeby, propagace a náklady na 

výlety (doprava, strava a pitný režim, vstupné)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,71 3,43 3,71 2,86 4,29 3,86 21,86 100 000 Kč 35 000 Kč
Komise podporuje činnost spolku, ale dotace snížena z důvodu 

nevyváženého rozpočtu.

16 3358

Junák - český skaut, 4. 

přístav Jana Nerudy Praha, 

z. s. 

61387941 1
Lakrosový kroužek při 4. 

přístavu

Pitterova 2892/1, 

Praha 3

nákup sportovního vybavení, částečné 

financování turnajů, ceny pro vítěze a pronájem 

hřišť, částečné financování výjezdních 

soustředění (doprava, ubytování a pronájem 

sportovišť, pronájem tělocvičny na zimní 

přípravu)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4,38 3,63 3,5 2,75 4,13 3,25 21,64 40 000 Kč 30 000 Kč
Projekt podpořen z důvodu kvality zpracování projektu a 

kontinuální činnosti.

17 3427
Klub národní házené Spoje 

Praha, z. s. 
26635038 1 KNH Spoje Praha v roce 2022

Hřiště na národní 

házenou, Na Balkáně 

812/21, Praha 3 a 

hřiště soupeřů v 

případě mistrovských 

utkání

pronájmy hřiště, tělocvičen a sportovních hal, 

materiální zabezpečení, pořadatelství 

sportovních akcí (úhrada nákladů na pronájem 

sportoviště, nákup drobných odměn vítězům, 

nákup materiálu pro přípravu dětského dne, 

výroba textilu pro turnaj v miniházené, platba 

rozhodčím), trenéři mládeže (DPP), nákup 

sportovního náčiní pro trenéry, úhrada nákladů 

za školení trenérů, doprava na utkání, startovné 

na turnajích, soustředění mládeže (úhrada 

nákladů na ubytování, stravování, vstupy (vleky) 

a výrobu sportovních triček či dalšího textilu)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,14 4,14 3,29 3,57 4,14 2,86 22,14 70 000 Kč 55 000 Kč

Komise podporuje činnost spolku provozující tradiční český sport 

a dlouhodobou kontinuitu. Dotace snížena z důvodu omezených 

finančních prostředků vyčleněných pro oblast tělovýchovy a 

sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

18 3338 Kriketová Akademie ČR, z.s. 04386621 2 Rodinný den s kriketem 2022

SARAP, Za 

Žižkovskou vozovnou 

2716/19, Praha 3

propagace sportu kriketu, zajištění a

organizace akce, pronájem hřiště, zajištění 

zdravotníka, trenérů, organizátorů a moderátorů, 

fotografa, kameramana a fotostěny, občerstvení 

pro děti, odměny pro vítěze

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,86 3,29 3,14 3,43 3,29 3 20,01 68 100 Kč 15 000 Kč

Dotace snížena z důvodu chybějící členské základny z Prahy 3 a 

nízké společenské odpovědnosti akce. Doporučujeme žádat o 

dotaci na pravidelnou činnost oddílu. 

19 3406 Kriketová Akademie ČR, z.s. 04386621 2
Turnaj o pohár Kriketové 

Akademie 2022

Sportovní hala VŠE, 

Na Třebešíně 3215/1, 

Praha 3

propagace sportu kriketu, zajištění a organizace 

turnaje, nájem sportovní haly ve Sportovním 

areálu Třebešín, zajištění zdravotníka, trenérů, 

organizátorů a moderátorů, fotografa a 

fotostěny, občerstvení pro účastníky, odměny 

pro vítěze

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,29 3,57 2,86 3,43 3,43 2,43 19,01 63 100 Kč 0 Kč
Dotace nepřidělena z důvodu chybějící členské základny z Prahy 

3 a nízkého společenského přínosu. 

20 3182 LUDUS MAGNUS, z.s. 03578151 1
Sportovní kroužky při školách 

Praha 3

ZŠ Jiřího z Poděbrad -

nám. J. z Poděbrad 

1685/7,8, ZŠ 

Pražačka, Nad 

Ohradou 1700/25, ZŠ 

Jarov, V Zahrádkách 

1966/48, ZŠ 

Lupáčova, Lupáčova 

1200/1, ZŠ Perunova, 

Perunova 975/6, 

Praha 3

odměny pro kvalifikované trenéry a instruktory, 

příspěvek na jejich vzdělání, materiální vybavení 

pro realizaci kurzů, pronájmy sportovišť a 

pronájmy prostor ve školách, organizační 

zajištění a propagace projektu

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3 3,25 3,38 3,88 3,88 2,1 19,49 100 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu nízkého společenského přínosu 

pro obyvatele Prahy 3. Komise preferuje fungování projektu na 

komerční bázi, aniž by se výrazněji zvýšily náklady rodičů, 

chybějící pevná členská základna.

21 3312 My.Aktivity o.p.s. 24191345 1

Cyklus sportovních a 

pohybových kroužků pro děti 

z Prahy 3

SARAP, Za 

Žižkovskou vozovnou 

2716/19, Praha 3

nájmy sportovišť, tělocvičny Gymnázia 

Pražačka, náklady na lektory, trenéry, 

administraci, koordinátory, nájmy učeben, 

materiálové náklady na zajištění provozu 

kroužků, sportovní a učební pomůcky, náklady 

na reklamu a PR

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,86 3,57 3,86 3,71 4,14 3,14 22,28 209 000 Kč 70 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou kvalitní činnost a význam 

společnosti v Praze 3. Dotace sníženy z důvodu nízké kvality 

projektu a omezených finančních prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.
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22 3315 My.Aktivity o.p.s. 24191345 3
Celoroční sportovní aktivity 

pro seniory Prahy 3

SARAP, Za 

Žižkovskou vozovnou 

2716/19, tenisový 

areál TJ Spoje, Na 

Balkáně 450/25, 

Praha 3

pronájmy sportovišť, tělocvičen a dalších prostor 

potřebných k realizaci projektu, náklady na 

online lekce v době omezení provozu, náklady 

na lektory, trenéry, cvičitele a osoby, které 

projekt administrují a realizují, nákup 

sportovních pomůcek a vybavení, nákup 

grafických služeb, tisk materiálů, distribuce, 

správa sociálních sítí, zajištění občerstvení na 

akcích pro seniory a sociálně slabé

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,14 3,86 4 3,29 4,14 3,86 23,29 130 000 Kč 50 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou kvalitní činnost a význam 

společnosti v Praze 3. Dotace sníženy z důvodu nízké kvality 

projektu a omezených finančních prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

23 3326 My.Aktivity o.p.s. 24191345 1
Letní příměstské sportovní 

tábory pro děti z Prahy 3

SARAP, Za 

Žižkovskou vozovnou 

2716/19, TJ Spoje 

Praha, Na Balkáně 

450/25, dětské 

dopravní hřiště ul. 

Jilmová, Praha 3

pronájem prostor a sportovišť, klubovny a 

jídelny, náklady na koordinátory sportovních 

aktivit, koordinátora akcí, lektory, trenéry, 

asistenty příměstských táborů, vybavení, 

sportovní potřeby, pomůcky, občerstvení, 

stravování, pitný režim, propagace a PR, 

zdravotnické zajištění, hygienické potřeby, úklid 

prostor

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,86 3,71 4 2,71 3,71 3,43 21,42 183 000 Kč 75 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou kvalitní činnost a význam 

společnosti v Praze 3. Dotace sníženy z důvodu nízké kvality 

projektu a omezených finančních prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

24 3434 My.Aktivity o.p.s. 24191345 2 Žižkovské rodinné běhy

SARAP, Za 

Žižkovskou vozovnou 

2716/19, Vítkov, 

Parukářka, nám. 

Jiřího z Poděbrad, 

park Krejcárek a další 

místa Prahy 3

náklady na koordinátora rodinných běhů, ceny 

pro účastníky, diplomy, občerstvení pro 

účastníky, grafické návrhy plakátu, propagace a 

správa soc. sítí, reklama v médiích

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,71 3,43 3,43 3,14 2,86 3,5 20,07 50 000 Kč 20 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou kvalitní činnost a význam 

společnosti v Praze 3. Dotace sníženy z důvodu nízké kvality 

projektu a omezených finančních prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

25 3144 NOVÁ TROJKA, z.s. 26594161 2
SPORTUJEME V NOVÉ 

TROJCE 2022

Jeseniova 519/19, 

Praha 3,  případně 

venkovní lokality a 

sportoviště Prahy 3

materiálové náklady (kancelářské a hygienické 

potřeby, cvičební pomůcky pro vnitřní i venkovní 

aktivity), nemateriálové náklady (spotřeba el. 

energie, vodné a stočné, ÚT a TUV, nájemné, 

tisk propagačních materiálů, lektorné hrazené 

fakturou), mzdové náklady (HPP, DPČ, DPP a 

pojistné ke mzdám přímých pracovníků projektu, 

tj. koordinátorky, lektoři jednotlivých programů a 

části nákladů na mzdy vedoucích a 

administrativních pracovníků)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,38 4,5 4,13 4,13 4,38 3,88 25,4 93 914 Kč 64 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou kvalitní činnost a význam spolku v 

Praze 3. Dotace snížena z důvodu omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3. Komise doporučuje validaci 

nákladů.

26 3346 OLYMP FLORBAL, z.s. 26575418 1

Podpora celoroční činnosti 

sportovního klubu OLYMP 

FLORBAL pro děti z MČ 

Praha 3

ZŠ Lupáčova, 

Lupáčova 1200/1, 

Praha 3

pronájem tělocvičen, hal, odměny trenérům, 

sportovní vybavení

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,86 4 2,71 3 3,71 3 20,28 20 000 Kč 10 000 Kč
Projekt podpořen z důvodu kvality zpracování projektu a 

kontinuity projektu.

27 3135 OSVĚTA z.s. 05978548 1

Provoz pohybového a 

hudebního centra pro zrakově 

a kombinovaně 

handicapované děti

Bellušova 1877/68, 

Praha 5

sportovní pomůcky a vybavení, materiálové 

náklady, fundraising, propagace

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,75 3,5 3,13 2,5 4,38 4,63 21,89 60 000 Kč 35 000 Kč
Dotace snížena z důvodu malého počtu účastníků z Prahy 3 a 

omezených finančních prostředků vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

28 3242 Raptor Dojang, z.s. 26530431 1
Olympijský sport Taekwondo 

WT

ZŠ nám. Jiřího z 

Poděbrad 1685/7,8, 

Praha 3 

úhrada části nájmu tělovýchovného zařízení

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,43 3,86 3,43 3 4 3,29 22,01 56 000 Kč 33 000 Kč
Komise oceňuje kvalitu zpracování projektu. Dotace snížena z 

důvodu omezených finančních prostředků vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

29 3100 REMEDIUM Praha o.p.s. 68403186 3
Pohybové programy pro 

seniory

Táboritská 16/24, 

Praha 3

náklady na lektory, koordinátory a pokladní, na 

část poplatků za energie, za úklid prostor a 

náklady spojené s propagací

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,38 3,75 4,25 3,75 4,5 3,75 24,38 120 000 Kč 85 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou činnost společnosti pro seniory 

Prahy 3. Dotace snížena z důvodu omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3.

30 3436
SDRUŽENÍ ZÁVODŮ 

BĚCHOVICE
60456027 2

Závod Běchovice-Praha 126. 

ročník silničního závodu

START: 13. kilometr 

ulice Českobrodské v 

Běchovicích; 

CÍL: křižovatka ulice 

Koněvova a Za 

Žižkovskou vozovnou, 

Praha 3

zajištění závodu, přeprava zavazadel běžců ze 

startu do cíle, zajištění tratí Policií ČR, 

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, zajištění rozhodčích a delegáů na závod, 

propagace akce

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,75 4,13 3,63 4,25 4,63 3,38 23,77 250 000 Kč 80 000 Kč

Komise oceňuje tradici závodu, velké mediální zviditelnění Prahy 

3 jako nejstaršího silničního běhu v Čechách, propagaci 

aktivního způsobu života. Dotace snížena z důvodu omezených 

finančních prostředků vyčleněných pro oblast tělovýchovy a 

sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

31 3193 Senior fitnes z. s. 22724770 2 Senioři Prahy 3 v pohybu

Fittop fitness&spa, 

Seifertova 560/49, 

bazén v hotelu 

Olšanka, Táboritská 

1000/23, TJ Sokol 

Žižkov II, Na Balkáně 

812/21, Praha 3, 

SOSŠ Jarov, 

Učňovská 1, Praha 9

pronájem tělocvičen, pronájem bazénu, odměny 

cvičitelů, zázemí organizace (pronájem 

kancelářských prostor)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,14 3,43 3,71 3,71 3,57 4 22,56 50 000 Kč 35 000 Kč

Komise oceňuje nabídku sportovních aktivit pro seniory Prahy 3. 

Dotace snížena z důvodu omezených finančních prostředků 

vyčleněných pro oblast tělovýchovy a sportu z Dotačního fondu 

MČ Praha 3.

32 3380
SK Floorball Academy 

z. s. 
1710699 1

Celoroční kurzy sportovní 

všestrannosti se specializací 

florbal pro děti a mládež z 

Prahy 3

ZŠ Perunova 975/6, 

Praha 3

odborné trenérské a organizační vedení, 

náklady na pronájem sportovišť a prostor, 

materiální vybavení

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,71 3,86 3,57 3,43 3,86 3,29 21,72 23 000 Kč 15 000 Kč
Komise oceňuje nabídku sportovních aktivit pro Prahu 3. Dotace 

snížena z důvodu omezených finančních prostředků vyčleněných 

pro oblast tělovýchovy a sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

33 3423
spolek Kung - Fu škola 

Petry Lorenzové 
26634431 1 Léto

Liberec -  Rudolfov, 

penzion Rudolf
ubytování, strava a pitný režim

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,38 3,5 3,25 3 3,5 3,5 20,13 50 000 Kč 20 000 Kč
Dotace snížena z důvodu nízké kvality zpracování projektu a 

vágnosti rozpočtu a nízkého počtu účastníků. Komise doporučuje 

zvýšit kvalitu zpracování projektu, především rozpočtu.



Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu

34 3361
Sportovní klub ZŠ 

Jeseniova, z.s. 
49278932 1

Podpora sportu dětí a 

mládeže v SK ZS Jeseniova  

soutěže, doprava na závody a 

soustředění, Prázdninové léto 

s „JESKOU“, údržba a rozvoj 

atletického hřiště

hřiště ZŠ Jeseniova, 

Jeseniova 2400/96, 

Praha 3

Aprílový běh: zajištění rozhodčích a technické 

čety, zajištění zdravotního dozoru vč. sanitky, 

zajištění elektronické časomíry, pronájem 

mobilní WC, medaile, diplomy, startovní čísla, 

pronájem haly, účastnické odměny, reflexní 

přívěsky, pásky, odměny trička, ponožky, 

batohy, reklamní předměty, Adventní soutěžení: 

odměny pro účastníky 

Trenérský seminář: ubytování účastníků, 

odměny lektorům, náklady na výrobu sborníku 

her 

Doprava: soustředění, lyžařský výcvik, doprava 

na MČR žactva a dorostu, jednotlivců i družstev 

dle kalendáře ČAS

Příměstské tábory - náklady na výlety, vstupné, 

doprava, účastnická trika, výtvarný materiál, 

materiál na hry, diplomy, medaile

Údržba: výměna podlahové krytiny, výměna 

umyvadel v šatnách hřiště

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,75 3,88 4 4 3,88 2,75 22,26 250 000 Kč 185 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou a odbornou činnost klubu při práci 

s dětmi a mládeži. Dotace sníženy z důvodu omezených 

finančních prostředků vyčleněných pro oblast tělovýchovy a 

sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

35 3425
Sportovní klub ZŠ 

Jeseniova, z.s. 
49278932 2

Mámo, táto zkus to taky!!! 

Děti dětem

atletické hřiště ZŠ 

Jeseniova 2400/96, 

Praha 3

technické a organizační zajištění akce, zajištění 

rozhodčích,  zdravotníka, účastnické medaile, 

medaile pro vyhlašované, upomínkové 

předměty, reflexní pásky, přívěsky, diplomy, 

účastnické záznamové kartičky, propagační 

materiály (trička pro pořadatele, reklamní 

předměty, odměny, trička, ponožky, čelenky), 

odměny pro děti MŠ (omalovánky, knihy, 

švihadla, míčky)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,5 3,63 3,5 4,35 4,35 4 23,33 30 000 Kč 30 000 Kč
Komise oceňuje dlouhodobou a odbornou činnost klubu při práci 

s dětmi a mládeži. 

36 3262 Tanec Kladno z.s. 06783074 1
Dotace Praha 3 - Tanec 

Kladno

Vlkova 821/23, Praha 

3
úhrada pronájmu, náklady na trenéry, školení

Podpora v 

režimu de 

minimis.

1,75 1,63 1,5 2,25 0,88 1,25 9,26 120 000 Kč 0 Kč
Projekt nepodpořen z důvodu nízkého společenského přínosu 

pro obyvatele Prahy 3.

37 3178
Tělocvičná jednota Sokol 

Žižkov I 
68405685 1

Podpora cílené práce s dětmi - 

 oddíl sokolské všestrannosti

Koněvova 929/19, 

Praha 3

mzdy (DPP), přehrávač CD, sportovní vybavení 

(míčky, kruhy, kroužky)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,25 4 4,38 4,13 4,38 3,88 25,02 24 000 Kč 24 000 Kč
Komise oceňuje dlouhodobou sportovní činnost pro širokou 

veřejnost. 

38 3192
Tělocvičná jednota Sokol 

Žižkov I
68405685 1

Sportovní aktivity dětí a 

mládeže v Sokole Žižkov - 

oddíl trampolín

Koněvova 929/19,  

LVT v areálu Lites, 

Borovice u Mnichova 

Hradiště

letní výcvikový tábor: ubytování a stravování, 

převoz sportovního vybavení, cestovné, 

občerstvení, lékárna, pitný režim, odměny při 

soutěžích, výlety, vstupné, odměny trenérům 

(DPP), výjezdy na soutěže vč. startovného, 

ubytování

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,38 4,13 3,88 3,88 4,5 3,63 24,4 85 000 Kč 80 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou sportovní činnost pro širokou 

veřejnost. Dotace sníženy z důvodu omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3.

39 3387
Tělocvičná jednota Sokol 

Žižkov I
68405685 1

Sportovní aktivity dětí a 

mládeže v Sokole Žižkov - 

oddíl basketbalu

Koněvova 929/19,  

LVT v Penzionu Anna, 

Horní 210, Rokytnice 

nad Jizerou

sada dresů včetně našití čísel a loga, 

basketbalové míče, odměny trenérům (DPP)

letní výcvikový tábor: ubytování, stravování, 

pronájem haly, cestovné trenérů, doprava 

sportovního materiálu, zdravotní materiál, 

občerstvení, členské příspěvky svazu

domácí zápasy: rozhodčí

venkovní zápasy: cestovné, bytování, 

stravování, startovné 

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4 4,43 3,71 3,71 4 3 22,85 141 000 Kč 111 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou sportovní činnost pro širokou 

veřejnost. Dotace sníženy z důvodu omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3.

40 3306
Tělocvičná jednota Sokol 

Žižkov II. 
63830272 2

Zajištění spolkové a sportovní 

činnosti TJ Sokol Žižkov II

Na Balkáně 812/21, 

Praha 3

úhrada provozních nákladů, spotřeby energií, 

nákup služeb, mzdy

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4 3,86 4 4,43 4,57 4 24,86 250 000 Kč 125 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou sportovní činnost pro širokou 

veřejnost. Dotace sníženy z důvodu omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3.

41 3307
Tělocvičná jednota Sokol 

Žižkov II.
63830272 1

Letní soustředěná oddílu 

JUDO
Jívka 86

náklady spojené s realizací soustředění 

(ubytování, využití tělocvičny, doplňkový 

program, cestovné, mzdy trenérů)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,71 3,29 3,29 3,57 4 3,57 21,43 200 000 Kč 90 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou sportovní činnost pro širokou 

veřejnost. Dotace sníženy z důvodu omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3.

42 3260
Tělovýchovná jednota 

KOVO, z.s. 
00541753 2 Dráhová kola pro školáky

Nad Kapličkou 

3324/15, Praha 10

rámový set (dráhové rámy, středy a kliky, 

hlavové složení) zn. Duratec, kola (dráhová kola 

zn. Miche), omotávky, řetězy a pastorky

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,86 4 3,14 3,71 3 3 20,71 150 000 Kč 50 000 Kč
Komise oceňuje kalitní práci s mládeží.Dotace snížena z důvodu 

omezených finančních prostředků vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního fondu MČ Praha 3.

4 418 914 Kč 1 808 100 Kč



Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávávní dětí a mládeže

1. Kvalita zpracování projektu

1. Pravidelná činnost

·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

2. Prázdninová činnost

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

·         aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

1. Kvalita zpracování projektu

·         kvalita zpracování

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

5. Společenská odpovědnost projektu, např.:  

Maximální počet 

bodů za kritérium

6

6

6

6

3. Jednorázové akce

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

6

6

6

6

6

6

·         rovné příležitosti žen a mužů

·         aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

·         aktivní zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

6

6

6

6

6

3. Počet účastníků a procentuální zastoupení účastníků z Prahy 3

4. Výchovně - vzdělávací přínos

5. Společenská odpovědnost projektu, např.:  

·         ekologická udržitelnost projektu, ohleduplnost k životnímu prostředí

·         aktivní zapojení menšin a znevýhodněných skupin obyvatel

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

          či osob s jiným postižením

·         rovné příležitosti žen a mužů

·         aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

1. Kvalita zpracování projektu

·         kvalita zpracování

4. Výchovně-vzdělávací přínos

·         ekologická udržitelnost projektu, ohleduplnost k životnímu prostředí

·         aktivní zapojení menšin a znevýhodněných skupin obyvatel

·         aktivní zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

Kritéria pro jednotlivé podprogramy Podprogramy

3. Počet účastníků a procentuální zastoupení účastníků z Prahy 3

4. Výchovně-vzdělávací přínos

          či osob s jiným postižením

5. 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 

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

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

          či osob s jiným postižením

·         rovné příležitosti žen a mužů



Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávávní dětí a mládeže

Místo realizace Konkrétní účel použití finančních prostředků 1. 2. 3. 4. 5.

1 3333 "ArtBotič, z.s." 22901248 3
Koncertní workshopy Dua 

Beautiful Strings pro ZŠ

ZŠ Chmelnice, K 

Lučinám 18/2500, ZŠ 

Pražačka, Nad 

Ohradou 1700/25, ZŠ 

Lupáčova, Lupáčova 

1200/1, Praha 3

honoráře, cestovné, produkce, tisk materiálů, 

odměny pro děti

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,56 4,89 4,56 4,78 4,11 22,9 50 000 Kč 20 000 Kč
Výbor oceňuje atraktivní formu hudební výchovy přímo ve škole. 

Zkráceno z důvodu celkového objemu rozdělovaných prostředků. 

2 3354 "Elio, z.s." 27038289 1

Práce se třídou se 

zaměřením na prevenci 

rizikového chování

program bude 

realizován v 

prostorách 

jednotlivých 

zapojených škol na 

Praze 3

náklady na lektory a koordinátora projektu, 

materiál, provozní náklady

Podpora v 

režimu de 

minimis.

1 3,33 4,22 5 4,67 18,22 46 400 Kč 0 Kč

Není v souladu s cíli dotačního programu. Dotační program pro 

Výchovu a vzdělávání není zaměřen na podporu vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Doporučujeme navázat spolupráci 

přímo se školami, které mají možnost si program zaplatit ze 

zdrojů na DVPP.

3 3267
"Rodinné a komunitní 

centrum PALEČEK" 
26623081 2 Palečkova letní školka 2022

Písecká 1672/17, 

Praha 3

nájemné, energie, vodné a stočné, výtvarné 

potřeby a pomůcky, odměna koordinátorky 

projektu, odměna lektorů a asistenta lektorů, 

odměna koordinátorky registrací, odměna 

účetní, úklid, vstupy, cestovní náklady

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5,56 5,11 5,33 5,22 5 26,22 201 950 Kč 65 000 Kč

Kladně hodnoceno zapojení velkého počtu dětí ze 

znevýhodněného prostředí. Doporučení: přednostní registrace 

pro děti z Prahy 3, např. o 14 dní dříve. Zkráceno z důvodu 

celkového objemu rozdělovaných prostředků. 

4 3345
"Rodinné a komunitní 

centrum PALEČEK" 
26623081 1 Předškolák 2022

Písecká 1672/17, 

Praha 3

pomůcky pro projekt, náklady na lektory, 

koordinátory projektu a recepční, telefon 

koordinátorky projektu, školení pro tým, výroba a 

tisk letáků, nájemné, energie

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5,22 4,89 4,67 5,11 4 23,89 131 100 Kč 50 000 Kč

Oceňujeme kvalitní zpracování žádosti a zapracování připomínek 

výboru z minulého roku. Uvítali bychom diferenciaci úhrady za 

kroužek dle možností rodičů, rádi bychom, aby dotace byla 

určena na podporu školného dětí ze skutečně znevýhodněného 

prostředí. Oceňujeme stipendijní místa pro děti ze 

znevýhodněného prostředí.

5 3395 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC 49629204 2 Eko-hraní v pražských lesích

Vlkova 2725/34, Praha 

3 a terén pražských 

přírodních lokalit

koordinace projektu, grafika a tisk letáku, IT 

řešení (web - informace, online přihlášky), 

materiál (herní pomůcky, vybavení lékárničky, 

odměny (trička pro děti), kancelářské a výtvarné 

potřeby, reflexní náramky, termotašky na převoz 

obědů, vstup koupaliště, stravování vč. pitného 

režimu, rozvoz obědů a svačin po Praze, režijní 

náklady (poměrná část za nájem a energie, 

telefony, internet)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5,67 5,22 4,78 5,33 5 26 50 000 Kč 38 000 Kč

Kvalitně sepsaná žádost a pravdivě uvedené informace v žádosti. 

Výbor oceňuje program zaměřený na pobyt v přírodě a podporu 

ekologické výchovy. Kvalitně diverzifikuje nabídku prázdninových 

aktivit.

6 3230
Asociace TOM ČR, TOM 

19034 SVĚTLUŠKY 
71170031 1

Žižkovské Světlušky jdou za 

dobrodružstvím - Celoroční 

činnost dětského turistického 

oddílu Světlušky vč. výprav a 

táborů

Hořanská 1514/2, 

Praha 3 (klubovna), 

Praha a okolí, 

Bácovice u Pelhřimova

letní tábor: doprava autobusem, nájem a oprava 

tábořiště, materiál na jeho provoz, materiál na 

přípravu programu, doplnění lékárny, spojovací 

materiál; celoroční činnost: stravování na akcích 

včetně tábora, výtvarné a rukodělné potřeby

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,78 5,22 4,67 4,78 4,78 24,23 50 000 Kč 40 000 Kč

Kvalitně zpracovaný projekt. Zkráceno z důvodu celkového 

objemu rozdělovaných prostředků. Výbor oceňuje úspornost 

projektu.

7 3229
Asociace TOM ČR, TOM 

19195 TÁBORNÍCI
75045966 1

Celoroční činnost turistického 

oddílu Táborníci - schůzky, 

výpravy, letní stanový tábor a 

obnova turistického a 

sportovního vybavení

Hořanská 1514/2, 

Praha 3 (klubovna), 

Praha a okolí, 

Bácovice u Pelhřimova

doprava na letní tábor, materiál na stavbu a 

provoz táborové základny, obměna a doplnění 

turistického a sportovního materiálu a vybavení, 

materiál na činnost v klubovně

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5,11 5,22 4,78 4,78 4,78 24,67 50 000 Kč 40 000 Kč

Kvalitně zpracovaný projekt. Zkráceno z důvodu celkového 

objemu rozdělovaných prostředků. Výbor oceňuje úspornost 

projektu.

8 3374
Asociace TOM ČR, TOM 

21001 S.T.A.N. 
75103044 1

Oddíl TOM S.T.A.N. v roce 

2022

V Domově 1875/22, 

Praha 3 (klubovna) a 

další místa po ČR 

(výpravy, tábořiště)

pronájem klubovny, údržba a vybavení klubovny, 

materiál na oddílové schůzky, pitný režim, 

software pro online činnost (licence programů 

pro online oddílové schůzky, drobná elektronika 

(webkamera, mikrofon), výpravy a oddílové 

akce: doprava materiálu a osob, drobný 

spotřební a sportovní  materiál na přípravu 

programu, ubytování, vstupy, strava a pitný režim,

letní tábor: doprava materiálu a osob, nákup 

drobného spotřebního materiálu pro přípravu 

celotáborové hry a dalšího programu, strava a 

pitný režim

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5,67 5,33 4,78 5,11 4,67 25,56 50 000 Kč 45 000 Kč

Kvalitně zpracovaný projekt. Zkráceno z důvodu celkového 

objemu rozdělovaných prostředků. Výbor oceňuje úspornost 

projektu.

9 3445 Boxing club Rebel z.s. 04627083 2 Příměstský tábor v Rebelu
Koněvova 863/57, 

Praha 3

zajištění trenérů, pedagogického a 

zdravotnického dozoru, náklady na výlety a 

výpravy, vstupy 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

5 5,11 4,67 5 5,11 24,89 20 500 Kč 12 000 Kč

Dobře zpracovaná žádost. Výbor oceňuje, že projekt rozšiřuje 

nabídku příměstských táborů pro starší děti a zapojuje i děti ze 

znevýhodněného prostředí. 

10 3419 Buči z.s. 22896163 2
Letní tábor pro děti ze 

sociálně slabých rodin

Chatový tábor Mydlák, 

Zliv, Jihočeský kraj

ubytování a stravování dětí, cestovné, náklady 

na vedoucího tábora, lektora tance a vedoucího 

turistiky, pomůcky a materiály pro táborové hry, 

vstupné

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,67 4,33 4,33 4,89 4,56 22,78 117 000 Kč 35 000 Kč
Výbor podpořil jeden běh letního tábora. Na webu bohužel 

nejsou dohledatelné informace o realizaci projektu.
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11 3197 BUTCHIS, z.s. 27024784 2 Příměstský tábor s florbalem

Sportovní hala VŠE, 

Na Třebešíně 3215/1, 

Praha 3

pronájem prostor, strava, pitný režim, svačiny, 

trenéři, zajištění loděnice

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,78 4,78 4,22 4,67 4,33 22,78 49 500 Kč 20 000 Kč

Finance kráceny s ohledem na nižší bodové ohodnocení. 

Nesoulad v žádosti - uvedeny kroužky na ZŠ Pražačka na 

stránkách organizace nejsou v nabídce. Není prokazatelná vazba 

organizace na Prahu 3.

12 3344
Centrum pro integraci 

cizinců, o.p.s. 
26631997 2 Prázdninová čeština

Pernerova 10/32, 

Praha 8 (vzdělávací 

prostory), Praha 3 

(terén)

náklady na lektory kurzů češtiny jako druhého 

jazyka (DPP, fakturace), metodiky (mzda včetně 

pojistného), materiál, tisk

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 4,89 4,22 5,67 5,44 25,22 50 000 Kč 27 000 Kč
Výbor očekává zapojení nejméně 8 dětí z Prahy 3, při obsazování 

kurzů doporučujeme spolupráci s odborem školství Prahy 3.

13 3233

Centrum vzdělávání a 

volného času Duhové 

klubíčko, z.s. 

22675299 1 Dostaňme děti z ulic XIII

ZŠ nám. Jiřího z 

Poděbrad 1685/7,8, 

Praha 3

pronájem učeben a tělocvičen, materiál a 

vybavení kroužků, zvyšování odbornosti pro 

lektorku dětské jógy a trenéry florbalu, pořízení 

nového počítače kvůli on-line výuce, antigenní 

testování a dezinfekce

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 4,78 4,78 4,78 4,67 24,01 40 000 Kč 18 000 Kč

Peníze mají být použity na částečné pokrytí nákladů na sportovní 

víkend pro mládež.

Výbor žádá o sloučení všech žádostí organizace do jedné 

žádosti, vzhledem k tomu, že se jedná zejména o činnosti v 

průběhu roku.

14 3264

Centrum vzdělávání a 

volného času Duhové 

klubíčko, z.s. 

22675299 2
Prázdniny s Duhovým 

klubíčkem VII.

ZŠ nám. Jiřího z 

Poděbrad 1685/7,8, 

Praha 3 a různé části 

České republiky

vstupné, doprava, pomůcky na výlety 

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,78 4,78 4,67 4,78 4,56 23,57 30 000 Kč 18 000 Kč

Příště sjednotit žádosti do jedné. Zajímavý program za příznivé 

ceny pro účastníky. Málo otevřené dětem mimo ZŠ Jiřího z 

Poděbrad.

15 3371

Centrum vzdělávání a 

volného času Duhové 

klubíčko, z.s. 

22675299 3
Cestujeme a poznáváme s 

Duhovým klubíčkem VII.

ZŠ nám. Jiřího z 

Poděbrad 1685/7,8, 

Praha 3 a různé části 

České republiky

doprava, vstupné, zapůjčení sportovního 

vybavení, ubytování v kempu, odborné kurzy pro 

instruktory

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,78 4,56 4,67 4,56 4,33 22,9 30 000 Kč 15 000 Kč

Výbor oceňuje spolupráci školní družiny s rodiči, přispívá ke 

komunitnímu životu kolem školy. Výbor pro příští rok trvá na 

sloučení žádostí do jedné.

16 3254 Club Sport Vítkov, z.s. 22846026 2 Příměstské tábory 2022
ulice Pražačka, park 

Vítkov

kvalifikovaní trenéři a pedagogové pro 

beachvolejbal a všestrannost , zdravotní dozor, 

stravování, pitný režim, ceny do soutěží, poháry, 

medaile, diplomy, sportovní trička, nákup 

společenských her, drobný spotřební materiál, 

vybavení lékárny, ochranné, dezinfekční a 

hygienické prostředky, propagace a 

fotodokumentace, pronájem tělocvičny, vytápění 

haly

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 4,33 4,33 4,78 4,78 23,22 107 500 Kč 55 000 Kč
Dobře zpracovaná žádost. Realisticky zpracovaný rozpočet. 

Výbor oceňuje, že celoročně působí na Praze 3.

17 3238

Českomoravská myslivecká 

jednota, z.s., obvodní 

myslivecký spolek Praha 3 

67777333 1 Myslivecký kroužek
Radhošťská 2017/9, 

Praha 3

cestovné, ceny pro děti, obrazové materiály, 

nákup názorných učebních pomůcek, odměny 

vedoucím, odměny lektorům, drobný materiál

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,89 4,56 4,33 4,78 4,33 21,89 43 000 Kč 22 000 Kč

Po bližším přezkoumání byl shledán nesoulad v příjmech a 

nákladech. Doporučujeme konzultaci k tvorbě rozpočtu. Výbor 

oceňuje přírodovědné zaměření kroužku, na webových stránkách 

organizace však informace chybí.

18 3239

Českomoravská myslivecká 

jednota, z.s., obvodní 

myslivecký spolek Praha 3 

67777333 3 Přírodovědné odpoledne
parky, hřiště a školy 

na Praze 3

nákup učebních a studijních pomůcek, 

obrázkových materiálů a cen pro děti, odměny 

sokolníkům, trubačům a kynologům, propagační 

a drobný materiál

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,56 3,78 4,89 4,78 4,44 22,45 45 000 Kč 15 000 Kč

Výbor akci podpořil. Negativně hodnotí vágně popsaný program. 

V případě dalších žádostí třeba popsat zapojení dětí a výchovné 

metody. Akce doporučujeme propagovat přes informační kanály 

Prahy 3 - radniční noviny, fb Prahy 3, informační centrum a 

propagační materiály přiložit do závěrečné zprávy projektu, 

případně k žádosti na příští rok.

19 3258 DYS-centrum Praha z. ú. 62935283 1
Čtení nás baví - Centrum pro 

malé a velké čtenáře

ZŠ Cimburkova, 

Cimburkova 600/18, 

Praha 3

lektorné (příprava a vedení čtenářské dílny), 

odměny pro vedoucí nízkoprahového klubu

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5,33 4,44 5,33 5,56 5,22 25,88 138 750 Kč 80 000 Kč

Projekt naplňuje cíl otevřít ZŠ Cimburkovu a její prostory 

veřejnosti, organizace má potenciál program kvalitně připravit. 

Příště doporučujeme věnovat větší pozornost rozpočtu. Aktivita 

zároveň umožní nechat prostor otevřený rodičům ze ZŠ 

Cimburkova mimo řízené aktivity. Přáli bychom si, aby se 

zúčastnilo programu nejméně 5 dalších škol z Prahy 3 mimo ZŠ 

Cimburkova.

20 3110 Husitské centrum, o.p.s. 26486971 1 Tanec nás baví 9
Roháčova 1305/66, 

Praha 3

výroba kostýmů, drobné vybavení, spotřební 

materiál, potřeby pro realizaci vystoupení, 

cestovné, spoje (internet, telefon), právní a 

ekonomické služby, školení a kurzy, ostatní 

služby (propagace), nájemné, DPP pro lektora

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,78 4,78 4,67 4,89 5,33 24,45 94 000 Kč 40 000 Kč

Dobře zpracovaná žádost. Výbor oceňuje zapojení dětí ze 

sociálně  znevýhodněného prostředí, zaměření na 

neorganizovanou mládež. Doporučujeme navázat spolupráci s 

tradičními volnočasovými organizacemi Prahy 3, tak aby aktivita 

vedla k integraci. V žádosti v odd. historie přijaté podpory uvádět 

jednotlivé podpořené projekty MČ Praha 3. V rámci jednoho 

podprogramu preferujeme podání jedné žádosti s výčtem aktivit.

21 3111 Husitské centrum, o.p.s. 26486971 1 Zvol si svou cestu 9

Roháčova 1305/66, 

Praha 3 a 

bezprostřední okolí,  

sportovní soustředění 

mimo Prahu

potraviny, drobné sportovní vybavení, pohonné 

hmoty: dopravení materiálu na akce, cestovné 

zaměstnanců na sportovní akce, ostatní služby: 

vstupy na sportoviště, nájmy sportoviště, 

propagace, mzdové náklady: mzda 

zaměstnanců, vedení kroužků, plat odborným 

lektorům a sportovcům (DPP a smlouvy o dílo), 

spoje (internet, telefon), právní a ekonomické 

služby 

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 4,67 4,89 5,33 5,33 25,22 75 300 Kč 35 000 Kč

Dobře zpracovaná žádost. Výbor oceňuje zapojení dětí ze 

sociálně  znevýhodněného prostředí, zaměření na 

neorganizovanou mládež. Doporučujeme navázat spolupráci s 

tradičními volnočasovými organizacemi Prahy 3, tak aby aktivita 

vedla k integraci. V žádosti v odd. historie přijaté podpory uvádět 

jednotlivé podpořené projekty MČ Praha 3. V rámci jednoho 

podprogramu preferujeme podání jedné žádosti s výčtem aktivit.
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22 3114 Husitské centrum, o.p.s. 26486971 2 Zažij prázdniny jinak

Roháčova 1305/66, 

Praha 3 a návštěva 

zážitkově -

vzdělávacích míst na 

Praze 3

vstupné, strava a pitný režim

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,89 4,33 4,78 5,44 5,11 24,55 48 500 Kč 15 600 Kč

Dobře zpracovaná žádost, V žádosti v odd. historie přijaté 

podpory uvádět jednotlivé podpořené projekty MČ Praha 3. V 

rámci jednoho podprogramu preferujeme podání jedné žádosti s 

výčtem aktivit. Výbor doporučuje použít přidělenou podporu na 

vstupné, stravu a pitný režim.

23 3362

Junák - český skaut, 4. 

přístav Jana Nerudy Praha, 

z. s. 

61387941 1 Tábory 4. přístavu

Pro letní tábory 

tábořiště a základny u 

řeky Sázavy, pro 

putovní tábory 

základny a kempy na 

Sázavě. 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 tábořišť a základen, 

úhrada vstupného na táborech a vícedenních 

akcích, nákup drobného materiálu a vybavení na 

tábory

Podpora v 

režimu de 

minimis.

5,11 5,22 5,33 5,11 4,67 25,44 60 000 Kč 60 000 Kč

Projekt podpořen v plné výši vzhledem k výrazně nižším 

nákladům, které mají srovnatelné projekty. Výbor si váží 

dobrovolnické činnosti vedoucích, díky čemuž je cena skautu 

dostupná širokému spektru dětí. V rámci jednoho podprogramu 

preferujeme podání jedné žádosti s výčtem aktivit.

24 3377

Junák - český skaut, 4. 

přístav Jana Nerudy Praha, 

z. s. 

61387941 2 Příměstské tábory 2022
Pitterova 2892/1, 

Praha 3

vstupné, doprava, drobný spotřební materiál a 

vybavení (doplnění kuchyňského, sportovního a 

tábornického vybavení), ceny pro děti

Podpora v 

režimu de 

minimis.

5 5,11 5 5,11 4,44 24,66 40 000 Kč 40 000 Kč

Výbor vyhověl žádosti v plné výši, oceňuje činnost, které se oddíly 

věnují a hospodárnost. Váží si dobrovolnické činnosti vedoucích, 

díky čemuž je cena skautu dostupná širokému spektru dětí.

25 3378

Junák - český skaut, 4. 

přístav Jana Nerudy Praha, 

z. s. 

61387941 1
Vybavení pro činnost 4. 

přístavu

Pitterova 2892/1, 

Praha 3

vodácké vybavení (lodě, pádla, vesty, helmy, 

lodní pytle, zástěry na lodě, pumpy), elektrické 

nářadí (bruska, vrtačka, pila), tábornické 

vybavení (stany, ruční nářadí, nádobí), vybavení 

pro údržbu pozemku (křovinořez, čerpadlo)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4,89 5 4,56 4,56 4,44 23,45 45 000 Kč 20 000 Kč

Výbor doporučuje sloučit žádosti pro pravidelnou činnost - 

zázemí a vybavení do jedné žádosti. Výbor si váží dobrovolnické 

činnosti vedoucích, díky čemuž je cena skautu dostupná 

širokému spektru dětí. V rámci jednoho podprogramu 

preferujeme podání jedné žádosti s výčtem aktivit.

26 3379

Junák - český skaut, 4. 

přístav Jana Nerudy Praha, 

z. s. 

61387941 1 Zázemí pro činnost 4. přístavu
Pitterova 2892/1, 

Praha 3

výdaje za elektřinu a plyn spojené s provozem 

areálu, plechy na výměnu střechy jednoho ze 

skladů, rekonstrukce objektu vodárny, instalace 

krakorců na objekt vodárny, zabezpečovací 

zařízení pro sklad lodí, zateplení podlahy jedné 

z kluboven, materiál na běžnou údržbu 

(elektroinstalační a instalatérský materiál), odvoz 

a likvidace nebezpečného odpadu z areálu, 

pojištění kluboven a vybavení, materiál na 

údržbu pozemku (hadice, spojky, kropiče, travní 

semeno, hnojivo)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

5 4,89 4,44 4,89 3,89 23,11 60 000 Kč 45 000 Kč

Výbor doporučuje sloučit žádosti pro pravidelnou činnost - 

zázemí a vybavení do jedné žádosti. Výbor si váží dobrovolnické 

činnosti vedoucích, díky čemuž je cena skautu dostupná 

širokému spektru dětí. V rámci jednoho podprogramu 

preferujeme podání jedné žádosti s výčtem aktivit.

27 3180 LUDUS MAGNUS, z.s. 03578151 2
Sportovní kempy - letní 

příměstské tábory na P3

TJ Sokol Žižkov II, Na 

Balkáně 812/21, 

Praha 3, Riegrovy 

sady, Praha 2

pronájem prostor a vstupné do sportovišť, 

stravné, trenérské a organizační zajištění, ceny 

pro účastníky, provozní náklady (spotřební 

materiál, telefony, internet), pronájem vozidla a 

PHM

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,56 4,11 3,78 4,44 4 20,89 150 000 Kč 40 000 Kč
Nesoulad v žádosti, i přes upozornění z minulého roku, opět 

chyby v rozpočtu.

28 3291
Mateřská škola Paleček 

o.p.s. 
24242594 2

Letní příměstský tábor v MŠ 

Paleček 2022

U Zásobní zahrady 

2697/6, Praha 3

náklady na koordinátorky projektu a registrací, 

lektory, účetní, náklady spojené s výdejem stravy 

a asistence na výletech, nájemné, energie a 

náklady na provoz, úklid, výtvarné potřeby, 

tvorba, tisk a distribuce letáků, celodenní strava 

pro pedagogy, vstupy, výlety a cestovné dětí a 

pedagogů, kopírování, hygienické prostředky, 

didaktické pomůcky, telefony a internet, PR a 

aktualizace webu, fotografie a prezentace

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5,22 4,89 5 5,22 4,89 25,22 137 200 Kč 114 000 Kč Výborně zpracovaná žádost, transparentní. Podpora dětí s OMJ.

29 3248 Meziměsto, z.s. 27028682 3

Pro čumění – edukační 

program a workshopy v Atriu 

na Žižkově

Atrium na Žižkově, 

Čajkovského 12, 

Praha 3

honoráře lektorů, autor koncepce lektorského 

programu, výroba interaktivní vzdělávací 

paneláže, koordinátor jednání se školami, 

grafický design, výtvarný materiál pro workshopy

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 4,67 4,89 4,44 4,33 23,33 200 000 Kč 100 000 Kč

Výbor předpokládá aktivní zapojení co největšího počtu dětí ze 

škol z Prahy 3, ideálně formou pracovních listů a workshopů. 

Akce doporučujeme propagovat přes informační kanály Prahy 3 - 

radniční noviny, fb Prahy 3, informační centrum.

30 3277 My.Aktivity o.p.s. 24191345 1

Kroužky od narození až do 

školky - pro komunitu rodičů 

Prahy 3 na rodičovské 

dovolené

Nad Ohradou 

2667/17, Praha 3

pronájem učeben, náklady na lektory kroužků, 

koordinátora provozu kroužků, administraci 

kroužků, nákup techniky pro realizaci on-line 

kroužků, nákup učebních pomůcek

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,78 4,33 4,89 4,67 4,67 23,34 169 800 Kč 95 000 Kč

Projekt aktivitami pokrývá oblast Jarova, jedná se o kontinuální 

mnohaletou aktivitu. V rozpočtu výnos z kroužků neodpovídá 

počtu účastníků a uváděné ceně kroužků. V příštím roce upřesnit 

v rozpočtu financování od MČ dle projektů. Kráceno z důvodu 

omezeného objemu celkových prostředků na dotace. 
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31 3328 My.Aktivity o.p.s. 24191345 2
Letní příměstské tábory pro 

děti z Prahy 3

Sportovní a rekreační 

areál Pražačka, Park 

Krejcárek, dětské 

dopravné hřiště ul. 

Jilmová, Praha 3

nájem vnitřních prostor (klubovna, jídelna), 

náklady na koordinátora příměstských táborů, 

lektory příměstských táborů, administraci a 

recepční, poplatek za rezervační systém 

webooker, stravování a pitný režim dětí, zajištění 

programu, grafické práce, tisk, sociální sítě, web 

a další propagace, úklid prostor a praní prádla

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,78 4,33 4,33 4,67 4,33 22,44 190 000 Kč 70 000 Kč

Výbor oceňuje zapojení velkého počtu dětí. Rozpočet vychází v 

porovnání se srovnatelnými aktivitami jiných organizací 

nákladněji. V žádosti prosíme rozlišovat děti z Prahy 3.

32 3145 NOVÁ TROJKA, z.s. 26594161 2

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

NOVÉ TROJKY PRO 

PŘEDŠKOLÁKY 2022

Jeseniova 519/19, 

Praha 3

materiálové náklady (kancelářské, hygienické a 

výtvarné potřeby, vybavení lékárničky a ostatní 

materiálové náklady), nemateriálové náklady 

(spotřeba el. energie, vodné a stočné, ÚT a 

TUV, opravy a udržování prostor centra, 

telefonní poplatky, nájemné, zpracování 

účetnictví, tisk propagačních materiálů, jízdné a 

vstupné na akce v rámci programů 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)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

6 5,67 5,11 5,22 5 27 249 788 Kč 150 000 Kč

Kvalitně zpracovaná žádost. Zkráceno z důvodu celkového 

objemu rozdělovaných prostředků. Vysoce ceněno zapojení dětí 

ve spolupráci s OSPOD. Kladně hodnocený dopad na vysoký 

počet klientů a různorodost aktivit.

33 3146 NOVÁ TROJKA, z.s. 26594161 1
ZÁJMOVÉ KURZY NOVÉ 

TROJKY PRO DĚTI 2022

Jeseniova 519/19, 

Praha 3

kancelářské, hygienické a výtvarné potřeby, 

odborná literatura, drobné odměny pro děti a 

vybavení centra, 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, účetní a rezervační 

SW, poměrná část režijních nákladů organizace, 

supervize týmu, tisk propagačních materiálů, 

pojištění majetku a odpovědnosti, náklady na 

přímé pracovníky projektu vč. pojistného, 

poměrná část nákladů na režijní pracovníky

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

6 5,78 5,11 5,56 5,44 27,89 249 540 Kč 160 000 Kč

Oceňujeme pestrou nabídku pro široké věkové spektrum dětí a 

spolupráci s OSPOD a podíl Nové Trojky na komunitním životě 

P3.

34 3147 NOVÁ TROJKA, z.s. 26594161 3 ŽIŽKOVSKÝ ROK 2022

Jeseniova 519/19, 

Praha 3, případně 

venkovní lokality Prahy 

3

materiálové náklady (kancelářské, hygienické a 

výtvarné potřeby, odměny do soutěží na akcích), 

nemateriálové náklady (spotřeba el. energie, 

vodné a stočné, ÚT a TUV, opravy a udržování 

prostor centra, telefonní a internetové poplatky, 

nájemné, vedení účetnictví, umělecké produkce, 

tisk propagačních materiálů, pojištění majetku a 

odpovědnosti), mzdové náklady (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)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5,78 5,22 5,22 4,78 5,33 26,33 181 316 Kč 108 100 Kč
Kvalitně napsaný projekt. Podpora komunitního života. Pestrá 

nabídka aktivit.

35 3204 Pertlová Bára 07949049 2
Příměstské tábory v Ateliéru 

Kroužek 2022

Žerotínova 1742/54, 

Praha 3
mzdy, lektorné, spotřební výtvarný materiál 

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 4,44 4,56 5 4,67 23,67 120 000 Kč 30 000 Kč

Výbor oceňuje profesionální vedení, zaměření na výtvarnou 

činnost a rozšíření diverzity v nabídce příměstských táborů. Výbor 

nedoporučuje využití prostředků na propagační účely.

36 3251 Pertlová Bára 07949049 1
Ateliér Kroužek - Pravidelná 

činnost 2022

Žerotínova 1742/54, 

Praha 3
mzdy, lektorné, spotřební výtvarný materiál 

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,56 4,44 4,56 4,89 4,44 22,89 250 000 Kč 50 000 Kč

Výbor oceňuje zapojení širokého spektra věkových skupin. 

Finanční dotace má být využita na přímou podporu práce s dětmi, 

nikoli na propagaci.

37 3372
Pionýr, z. s. - 117. pionýrská 

skupina Kalich 
69057192 1

Kališnická celoroční činnost 

2022

Lucemburská 

1869/42, Praha 3

nájemné klubovny, drobná údržba a opravy, 

propagace (letáky, bannery, webové stránky, 

reklamní předměty), materiál potřebný pro 

jednotlivá setkání (sportovní a tábornické 

vybavení, kancelářské potřeby), v rámci 

víkendových akcí a letního tábora: náklady 

spojené s dopravou účastníků a materiálu, 

obnova táborového vybavení, personální 

zajištění akcí i tábora

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5,22 5,11 4,67 5 4,67 24,67 79 000 Kč 37 000 Kč

Dobře zpracovaná žádost. Přidělená částka poměrně odpovídá 

částce na realizaci aktivit v jiných oddílech se srovnatelným 

počtem dětí.
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38 3153
Pionýr, z. s. - 147. pionýrská 

skupina Galaxie 
68402279 1

147. PS Galaxie – pravidelná 

celoroční činnost a akce

Ježkova 762/11, 

Řehořova 927/43, ZŠ 

J.Seiferta, Vlkova 

800/31, Praha 3, 

Průhonická 2, Praha 

10, TZ Pila 

Bojanovice, turistické 

základny Horní Kruty, 

Nymburk, 

Neškaredice u Kutné 

Hory

úhrada pronájmů (klubovna, sklad, tělocvična, 

táborové základny), elektrická energie, pořízení 

drobného spotřebního, výtvarného a 

administrativního materiálu, sportovního 

vybavení a drobné opravy v klubovně, doprava, 

jídlo, nákup materiálu k celotáborové hře, 

odměny, vstupné, jízdenky, občerstvení, úhrada 

dopravy 

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,67 4,78 4,78 4,89 4,67 23,79 66 000 Kč 60 000 Kč

Dobře zpracovaná žádost. Výbor oceňuje zapojení dětí ze 

sociálně slabších rodin a realizaci příměstského tábora, který je 

otevřený i dětem mimo oddíl.

39 3314 POST BELLUM, z. ú. 26548526 3

Zážitkové workshopy Paměti 

národa pro žáky městské 

části Praha 3 v roce 2022

divadelní či jiné menší 

sály nebo prostory 

základních škol v 

Městské části Praha 3

odměny lektorům, produkční náklady, metodika / 

rozvoj lektorů, provozní náklady, nákup materiálu

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5,22 5 5,11 5,44 4,89 25,66 34 200 Kč 30 000 Kč
Smysluplná aktivita pro školy Prahy 3, doplňuje mezery ve výuce 

dějin 20. století. Výbor oceňuje inovativní přístup k pedagogice. 

40 3208 REMEDIUM Praha o.p.s. 68403186 3

Semináře zaměřené na 

posílení finanční gramotnosti 

dětí navštěvujících základní 

školy na Praze 3

Křišťanova 1698/15, 

Praha 3, základní 

školy na území 

městské části Praha 3

náklady na lektory, koordinátory a administraci, 

nájem, výukové materiály, kancelářské potřeby

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5,11 4,67 4,89 5,22 4,56 24,45 107 000 Kč 20 000 Kč

Výbor rozumí potřebnosti tématu. Nepřiměřené náklady na 

koordinátora, nejasný rozpočet. Výbor doporučuje přiložit 

informační materiály projektu k závěrečné zprávě (příp. k žádosti 

na příští dotační období).

41 3159
Sdružení Zvoneček - Praha, 

z.s. 
70892946 2

Mimopražská soustředění 

sborů studia Zvoneček - 

Praha v roce 2022

Broumovský klášter, 

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, sportovní a výtvarný materiál

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5,11 4,78 4,22 4,78 4,44 23,33 85 000 Kč 30 000 Kč
Čátka krácena úměrně počtu získaných bodů. Výbor oceňuje 

vstřícnou spolupráci na akcích Prahy 3.

42 3279
Společnost pro podporu a 

rozvoj kina AERO z.s. 
67775080 1 Aeroškola 2022

ateliér Aeroškoly, 

Ambrožova 1746/9, 

Praha 3

spotřební materiál, lektorné

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,67 5 4,33 4,89 4,33 23,22 165 233 Kč 50 000 Kč

Výbor oceňuje kvalitu kroužků a profesionální vedení a možnost 

individuální slevy pro děti ze sociálně slabších rodin. Konkrétní 

účel dotace - spotřební materiál a lektorné.  

43 3302
Společnost pro podporu a 

rozvoj kina AERO z.s. 
67775080 2

Příměstské tábory v 

Aeroškole 2022

ateliér Aeroškoly, 

Ambrožova 1746/9, 

Praha 3

honoráře lektorů příměstských táborů, honorář 

koordinátora projektu, propagace (grafické 

práce, tisk letáků, inzerce)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,78 4,78 4 4,67 4,22 22,45 77 000 Kč 50 000 Kč Výbor oceňuje kvalitní provedení kurzů a podporu komunity.

44 3202 Šikovné děti, z.s. 06194192 2
Příměstský řemeslný tábor 

Kutil Junior

SOŠ Jarov, Učňovská 

100/1, Praha 9

úhrada nájemného, lektorské činnosti, stravné, 

nářadí, materiál, pomůcky, administrativa

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,67 4,56 4 4,89 4,44 22,56 34 320 Kč 15 000 Kč
Projekt rozšiřuje pestrost nabídky. Kráceno úměrně celkovému 

objemu rozdělovaných prostředků. 

45 3206 Šikovné děti, z.s. 06194192 3
Řemeslné workshopy pro děti 

a mládež
ZŠ a MŠ MČ Praha 3

úhrada lektorské činnosti, nářadí, materiál, 

pracovní stoly, pomůcky, administrativa, doprava 

a propagace

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,33 4,22 3,67 4,22 3,89 20,33 30 000 Kč 15 000 Kč

Akce doporučujeme propagovat přes informační kanály Prahy 3 - 

radniční noviny, fb Prahy 3, informační centrum. Prosíme o 

přiložení propagačních materiálů k závěrečné zprávě a k žádosti 

na příští rok.

46 3268 Šikovné děti, z.s. 06194192 1

Šikovné děti - pravidelné 

kurzy a workshopy řemesel a 

kutilství pro děti a mládež

ZŠ Cimburkova, 

Cimburkova 600/18, 

ZŠ Jiřího z Poděbrad, 

nám Jiřího z Poděbrad  

 1685/7,8, příp. další 

ZŠ a MŠ v MČ Praha 3

úhrada nájemného, lektorské činnosti, nářadí, 

materiál, pomůcky a administrativa

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

2 4,44 3,89 4,56 4,44 19,33 35 350 Kč 0 Kč
Z důvodu nesouladu informací v projektové žádosti, výbor ponížil 

hodnocení kritéria "Kvalita zpracování projektu" na 2 body. 

47 3203
Teen Challenge 

International ČR
68402686 1

Volnočasové aktivity Centra 

dětí a mládeže Teen 

Challenge během celého roku

Havlíčkovo náměstí 

746/11, Praha 3

provozní náklady (plyn, elektřina, pojistné, revize 

a opravy, vodné a stočné, internet, telefony, svoz 

odpadu, tisk propagačních materiálů, supervize 

a školení, letní tábor (ubytování, doprava 

autobusem, potraviny, pohonné hmoty, lékárna, 

drogerie), lyžařský pobyt (ubytování, jízdné, 

vleky, strava, pohonné hmoty)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,67 4,67 4,67 4,78 5 23,79 249 960 Kč 65 000 Kč

Oceňujeme pomoc dětem ze znevýhodněného prostředí. 

Zkráceno z důvodu celkového objemu rozdělovaných prostředků. 

Dotace je určena pro realizaci letního tábora a lyžařského výcviku.

48 3369 Venclů Zuzana 87474867 3

Pronájem koncertního sálu  

Atria na Žižkově za účelem 

koncertů pro veřejnost

Atrium na Žižkově, 

Čajkovského 12, 

Praha 3

pronájem sálu

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,89 4,11 4 4,33 3,89 20,22 30 000 Kč 10 000 Kč

Využití poskytnutých financí je určeno výhradně na pronájem 

sálu. Akce doporučujeme propagovat přes informační kanály 

Prahy 3 - radniční noviny, fb Prahy 3, informační centrum a tyto 

propagační materiály doložit do závěrečné zprávy projektu. 

Předpokládá se spoluúčast návštěvníků.

4 614 207 Kč 2 169 700 Kč
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Místo realizace Konkrétní účel použití finančních prostředků 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 3299 3D company s.r.o. 03060781 1

Žižkovský kabaret k oslavám 

100 let připojení Žižkova k 

"Velké Praze"

Žižkovské divadlo Járy 

Cimrmana, Štítného 

520/5, Praha 3

produkční zajištění repríz inscenace v létě 2022, 

pronájem prostor ke zkoušení a hraní, 

propagace projektu a reklama, honoráře herců 

a inscenačního týmu, revitalizace scény, 

kostýmů a loutek

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4,22 3,44 3,44 3,78 4 3,33 22,21 150 000 Kč 50 000 Kč

Komisi zaujal projekt celkově, velmi pozitivní přínos pro občany 

Prahy 3, vysoce hodnocena zejména kvalita souladu s cíli 

dotačního programu a inovativnost projektu ve vztahu k městské 

části.

Požadovaná 

výše dotace

Specifikace projektu

·         soulad s cíli dotačního programu

5

5

5

5

5. Zapojení občanů a jiných subjektů do projektu

6. Společenská odpovědnost projektu  

1. Kvalita zpracování projektu

·         kvalita zpracování

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

3. Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3

4. Umělecký přínos, jedinečnost

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

ID 

v 

DSW

Název / jméno žadatele
IČO / rok 

narození

P
o

d
p

ro
g

ra
m

Název projektu

Forma 

poskytnutí 

dotace 

ve vztahu 

k veřejné 

podpoře

Body za jednotlivá kritéria

5

5

Slovní komentář

Maximální počet 

bodů za kritérium

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Návrh Výboru 

pro dotační 

politiku

5

C
e

lk
o

v
ý

 p
o

č
e

t 

b
o

d
ů

  

Kritéria pro jednotlivé podprogramy Podprogramy

1. Alternativní a profesionální kulturní projekty

2. Spolková činnost

3. Lokální kulturní akce a projekty

1. Kvalita zpracování projektu

·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

3. Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3

4. Umělecký přínos, jedinečnost

4. Význam projektu pro uchování a rozvoj místních tradic

5. Přínos pro trvalý rozvoj zájmové činnosti

6. Společenská odpovědnost projektu  

6. Společenská odpovědnost projektu  

5. Inovativní, alternativní a profesionální kulturní a umělecké projekty

3. Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3

1. Kvalita zpracování projektu

·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost
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2 3331 ARCHITECTURA, z.s. 27017923 1
Z tajností žižkovského 

podsvětí II.

Divadlo Ponec, 

Husitská 899/24A, 

Kino Aero, Biskupcova 

1733/31, Hospoda U 

Vystřelenýho oka, U 

Božích bojovníků 

606/3, Praha 3

grafické práce, tisk publikace

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,67 3 3,67 3,33 3 3,44 20,11 100 000 Kč 30 000 Kč
Projekt komisi zaujal svým námětem, kvalitou zpracování a 

cílením především na obyvatele Prahy 3.

3 3310 Artmap, z.s. 22906339 1
Dílna s workshopy pro 

veřejnost v art re use centru

Chlumova 257/8, 

Praha 3

náklady na produkci, vedení projektu, 

administrativní práci a fundraising, 

lektorné

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,56 3,67 3,78 3,89 4,22 4,22 24,34 122 000 Kč 45 000 Kč

Projekt komisi zaujal především jednoznačným definováním 

aktivit a cílů včetně kvality zpracování  a výrazným inovativním 

přístupem.

4 3074 Auto*Mat, z.s. 22670319 3 Zažít město jinak 2022

Do ročníku 2021 se na 

území MČ Praha 3 

přihlásilo celkem 12 

lokalit: Atrium na 

Žižkově, Biskupcova / 

Ambrožova, 

Jeseniova, KC 

Vozovna, 

Lucemburská / Jiřího z 

Poděbrad, Pod 

Jarovem, Roháčova, 

Řehořova, 

Vinohradská, 

Čajkovského, 

Kostnické nám, 

Pracovna

koordinátor projektu, PR, produkce, technické a 

organizační zajištění akce, účetnictví, 

urbanistické studie, DIO, grafika a DTP                                      

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4,11 3,56 3,78 3 4 3,56 22,01 50 000 Kč 15 000 Kč

Komise ocenila především vysokou kvalitu zpracování projektu, 

jeho soulad s cíli dotačního programu a zapojení občanů 

městské části.

5 3165
Boutique Cinema 

Přítomnost s.r.o. 
08295433 1 Kino Přítomnost v roce 2022

Kino Přítomnost, 

Siwiecova 1839/1, 

Praha 3

propagace (online, PR služby, tiskové služby),

licenční poplatky (půjčovné za promítané filmy)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,56 3 2,44 2,33 3 2,56 16,89 136 000 Kč 0 Kč

Projekt přes svou kvalitu profesionální nezískal potřebný počet 

bodů, zejména z projektu zcela nevyplývá přímý přínos pro 

obyvatele Prahy 3 ani není zcela zřejmý umělecký přínos a 

společenská odpovědnost projektu.

6 3417 Buči z.s. 22896163 3
Oslavy Mezinárodního dne 

Romů 2022 v Praze 3

Hudební klub Nová 

Chmelnice, Koněvova 

2597/219 a Koněvova 

2430/162 (sídlo 

žadatele), Praha 3

pronájem místnosti, ozvučení sálu, honoráře 

účinkujícím a přednášejícím, materiály pro 

účastníky, tisk, pořadatelská služba, moderátoři, 

náklady na propagaci (plakáty, letáky)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3 2,33 2,89 2,89 2,44 3,33 16,88 80 000 Kč 0 Kč

Komise ocenila především záměr projektu a jeho  společenskou 

odpovědnost, naopak postrádá především kvalitní zpracování 

rozpočtu a zapojení občanů v souladu s podprogramem Lokální 

kulturní akce a projekty.

7 3418 Buči z.s. 22896163 2

Dětský soubor romského 

folkloru Marcinovci - činnost 

2022

Koněvova 2430/162, 

Praha 3 a místa 

jednotlivých vystoupení

pronájem zkušebních místností, technické 

zabezpečení činnosti souboru, nákup krojů, 

propagace souboru (letáky, prospekty, webové 

stránky)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3 3 3 3 3,85 4,15 20 75 000 Kč 15 000 Kč
Projekt má přínos pro trvalý rozvoj zájmové činnosti a 

společenskou odpovědnost.

8 3240

Českomoravská myslivecká 

jednota, z.s., obvodní 

myslivecký spolek Praha 3

67777333 2

Zachování a rozvoj tradičních 

akcí mysliveckého spolku 

Praha 3

Radhošťská 9, hotel 

Olšanka, Táboritská 

1000/23, Žižkovská 

televizní věž, 

Mahlerovy sady 1, 

Praha 3

nákup učebních a studijních pomůcek, 

obrázkových materiálů a cen pro děti, pronájmy 

studijních, provozních a společenských prostor, 

odměny odborným lektorům, sokolníkům, 

trubačům a kynologům, drobný materiál

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,12 3,12 3,12 3,52 3,53 3,59 20 88 000 Kč 20 000 Kč
Projekt má přínos pro trvalý rozvoj zájmové činnosti a 

společenskou odpovědnost.

9 3364

DEPRESIVNÍ DĚTI TOUŽÍ 

PO PENĚZÍCH, zapsaný 

spolek 

70803391 1
Depresivní děti touží po 

penězích 2022

Venuše ve Švehlovce, 

Slavíkova 1499/22, 

Praha 3

umělecké honoráře, materiál na výrobu scény, 

rekvizit a kostýmů, pronájem sálu, zkušebny a 

skladu

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3 3,22 3,22 3,79 3,6 3,17 20 200 000 Kč 35 000 Kč Projekt zaujal svou uměleckou hodnotou a inovativním přístupem.

10 3349 Divadlo AQUALUNG, z.s. 27045471 1
Celoroční činnost Divadla 

AQUALUNG v roce 2022

Žižkovské divadlo Járy 

Cimrmana, Štítného 

520/5, Praha 3

autorská práva, pronájem skladu, doprava, 

honoráře

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4,22 3,78 3,89 4,33 3,89 3,89 24 494 000 Kč 90 000 Kč

Komisi zaujal projekt celkově,velmi pozitivní přínos pro občany 

Prahy 3, vysoce hodnocena je zejména kvalita zpracování a 

mimořádný umělecký přínos.

11 3317 Dočasná Company z.s. 09657347 1 Lidé antropocénu

PONEC - divadlo pro 

tanec, Husitská 

899/24A, Praha 3

tanečník, choreograf premiéra, osvětlovač, 

scénograf, materiál na scénografii a kostýmy,  

produkce do premiéry, hudební skladatel + 

licence, zvukař premiéra, převoz techniky a 

scénografie, pronájem studia tep39 na 

zkoušení, dramaturg, tisková inzerce, placená 

propagace

Podpora v 

režimu de 

minimis.

2,89 2,56 2 3,33 2,78 2,33 15,89 100 000 Kč 0 Kč

Komise ocenila jedinečnost projektu, naopak slabší stránkou 

projektu je celková kvalita zpracování projektu, zejména 

poměrně nízký přínos pro obyvatele Prahy 3.

12 3428 Dočasná Company z.s. 09657347 1 Pobyt

PONEC - divadlo pro 

tanec, Husitská 

899/24A, Praha 3

pronájem divadelního sálu, honoráře 

interpretace (tanec, hudba), materiál 

(scénografie, kostýmy), produkce, choreografie 

a režie, propagace, grafika, pronájem filmové 

techniky (natáčení traileru)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

2,89 2,33 2 2,56 2,89 1,89 14,56 148 600 Kč 0 Kč
Projekt zaujal inovativním přístupem, celkově však vyžaduje větší 

propracovanost  a odůvodnění ve vztahu k jednotlivým kritériím. 
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13 3311 Fresh senior z.s. 10844368 2 Fresh Senior Žijeme kulturou

KC Vozovna, Za 

Žižkovskou vozovnou 

2687/18, Praha 3, 

Atrium Žižkov, 

Čajkovského 12, 

Praha 3

honoráře účinkujících, technické zajištění, 

dramaturgické a produkční zajištění jednotlivých 

akcí, administrativa, pokrytí realizace akcí v 

místě, propagace a PR projektu včetně webu a 

sociálních sítí, tvorba fotoarchivu, zvukař, 

osvětlovač, dramaturg, produkční, PR a 

marketingový specialista, copywriter, grafik, 

administrativní asistent

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,22 3,44 4,22 3,56 4,11 4,44 23,99 238 100 Kč 70 000 Kč

Komisi zaujal projekt celkově,vysoce hodnocená byla zejména 

kvalita zpracování projektu, jeho přínos pro obyvatele Prahy 3, 

pro trvalý rozvoj zájmové činnosti a jeho společenská 

odpovědnost.

14 3323 Fresh senior z.s. 10844368 2
Fresh Senior Praha 3, 

Program Žijeme poznáním

KC Vozovna, Za 

Žižkovskou vozovnou 

2687/18, Praha 3, 

Galerie Villa Pellé, 

Pelléova 91/10, Praha 

6

moderátorské služby, honoráře přednášejících a 

lektorů, koordinace, dramaturgie, administrativní 

a produkční zajištění, včetně zajištění akcí v 

místě konání, náklady na technické zajištění 

akcí (pronájmy,  programátorské služby, včetně 

správy a aktualizace webu a facebookových 

stránek, grafické zpracování a tisk propagačních 

materiálů, fotodokumentace a pořízení 

videoarchivu) 

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,67 3,89 4,33 3,67 4,33 4,33 24,22 213 900 Kč 60 000 Kč

Komisi zaujal projekt celkově,vysoce hodnocen byl jeho přínos 

pro obyvatele Prahy 3, pro trvalý rozvoj zájmové činnosti e jeho 

společenská odpovědnost.

15 3414 Chemické divadlo, z.s. 02504057 3

Chemické divadlo: na houby - 

reprízování na Praze 3 v roce 

2022

Punctum, Krásova 

803/27, Praha 3

úhrada uměleckých honorářů (herci, režie, 

hudba, kostýmy), úhrada produkčních a 

technických nákladů (technická výpomoc, 

pronájem techniky)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,04 3,38 3,4 3,49 3,14 2,55 20 72 000 Kč 20 000 Kč Projekt zaujal svou uměleckou hodnotou a inovativním přístupem.

16 3247 JULIUS, z.s. 22728252 3 Loučení houslí

Kostel Nejsvětějšího 

Srdce Páně, nám. 

Jiřího z Poděbrad, 

Praha 3

technické zajištění akce vč. zvukové aparatury 

pro ozvučení účinkujících a přepravy, honoráře 

umělců, produkční náklady, videoprojekce, 

stany pro umělce a produkci

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,11 2,44 3,11 2,89 2,67 4,11 18,33 161 000 Kč 0 Kč

Projekt přes svou obsahovou kvalitu nezískal potřebný počet 

bodů, zejména rozpočet projektu by zasloužil kvalitnější 

rozpracování.

17 3409 Kachní spolek 06689078 1
tep39 - podpora mladých 

umělců

Řehořova 33/39, 

Praha 3

nájem pro realizaci rezidencí, nájem pro 

realizaci workshopů a tréninků, honoráře 

lektorů, produkční práce

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,86 3,32 3 3,5 3,32 3 20 109 000 Kč 20 000 Kč
Komisi zaujal projekt celkově,kvalita jeho zpracování a 

alternativní forma kultury v Praze 3.

18 3209 Kartousek Filip 08627029 1 Hidden gallery
Bořivojova 536/106, 

Praha 3

pronájem prostoru, instalace výstav, cestovní 

výlohy umělců, marketing, propagace, grafika, 

náklady na tisk, náklady na výrobu podcastu

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,33 3,11 2,89 3,33 3,22 2,67 18,55 25 000 Kč 0 Kč

Projekt přes svou obsahovou kvalitu postrádá významnější cílení 

na obyvatele Prahy 3 a propracovanější společenskou 

odpovědnost.

19 3278 Kino Aero s.r.o. 11805951 1
Žižkovské Kino Aero v roce 

2022

Biskupcova 1733/31, 

Praha 3

propagace (PR služby, placená inzerce, grafické 

a tiskové práce), půjčovné a licence k 

promítaným filmům, produkční náklady 

(honoráře překladatelům, produkčním, 

dramaturgům)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,44 3,89 4 3,67 3,67 3,44 23,11 245 000 Kč 70 000 Kč
Komisi zaujal projekt celkově, zejména vysoká úroveň jeho 

zpracování a mimořádný přínos pro obyvatele Prahy 3.

20 3356 Kino Aero s.r.o. 11805951 3 Aero seniorům 2022

Biskupcova 1733/31 

(projekce), Aeroškola, 

Ambrožova 1746/9 

(kurzy), Praha 3

propagace (grafické práce a náklady na tisk 

brožur s programem cyklu, placená propagace), 

půjčovné a licence k promítaným filmům, 

produkční náklady (honoráře dramaturgům)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4 3,44 3,89 3 3,22 3,67 21,22 127 805 Kč 40 000 Kč

Komisi zaujal projekt celkově, především vysoce kvalitní celkové 

zpracování a přínos pro obyvatele Prahy 3 včetně společenské 

odpovědnosti.

21 3200 Klub Art 4 People z.s. 05872413 3 Tančírny pod širým nebem
Kostnické náměstí,  

Praha 3

umělecké honoráře pro lektory, produkční 

zajištění akce, technická obsluha, propagace 

projektu a PR

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,11 4,22 4,22 4 4,44 3,78 24,77 10 000 Kč 10 000 Kč

Projekt zaujal celkovou kvalitou zpracování, komise ocenila 

zejména přínos pro obyvatele Prahy 3 a jejich zapojení do aktivit 

projektu.

22 3218 Klub přátel Žižkova z.s. 41690745 2

Jak šel čas krajinou na 

východ od Města Prahy od 

doby Karla IV. do 21. století

Ondříčkova 385/35, 

Praha 3 a celé území 

Prahy 3

provozní náklady (nájem a služby, energie), 

archivační a knihovnická činnost, propagace, 

tisk, webové stránky, telekomunikační služby, 

kancelářské, hygienické a úklidové prostředky

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,67 3,56 4,33 4,67 4,11 4 24,34 50 000 Kč 40 000 Kč

Komisi zaujal projekt celkově,zejména přínos pro občany Prahy 3 

a význam pro uchování a rozvoj místních tradic a trvalý rozvoj 

zájmové činnosti.

23 3413 Krasomil, z.s. 07491948 3
Činnost spolku Krasomil na 

Praze 3 pro rok 2022
Praha 3, různá místa

honoráře (autoři, lektoři, hudebníci, recitátoři, v 

případě dětských akcí animátoři), náklady na 

produkci (materiál i služby), pronájem a 

propagace (grafika, tisk), náklady na křest 

sborníku a odměny pro redaktora, korektora a 

ilustrátora

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,4 3 3,45 3,35 3,31 3,49 20 70 000 Kč 10 000 Kč
Komisi zaujal projekt celkově,ocenila zejména přínos pro občany 

Prahy 3 a společenskou odpovědnost.

24 3373 LaDamplinque s.r.o. 08931941 1
ŽIŽKAPERK – dokumentární 

film o Žižkově
Praha 3 - Žižkov

služby (pronájem kamerové techniky, pronájem 

zvukové techniky, auto + řidič, PHM, produkční 

náklady), honoráře (kamera, zvuk)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,44 3,33 3,44 3,22 3,22 3,22 19,87 250 000 Kč 0 Kč

Projekt přes svou kvalitu, nezískal potřebný počet bodů, ve 

vztahu k Praze 3 se nejedná o výjimečně inovativní a jedinečný 

projekt.

25 3359 NeoKlasik orchestr z.s. 09460187 1
Slzy nože/Telefon - operní 

inscenace

Venuše ve Švehlovce, 

Slavíkova 1499/22 

Praha 3

pronájem prostor na představení a zkoušky, 

propagace (tisk letáků a programů), 

profesionální nahrávání představení, honoráře 

pro účinkující 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,33 3,44 2,89 3,56 3,44 2,89 19,55 125 000 Kč 0 Kč

Projekt přes svou kvalitu nezískal potřebný počet bodů, není 

zřejmý přímý přínos pro občany Prahy 3 a dostatečná 

společenská odpovědnost projektu.
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26 3334 Nerudný fest.cz 26578824 1 Mladí ladí jazz

Palác Akropolis, 

Kubelíkova 1548/27, 

PONEC - divadlo pro 

tanec, Husitská 

899/24A,  Dům 

Radost – Střecha 

Radosti, nám. 

Winstona Churchilla 

1800/2, Praha 3

pronájmy prostor vč. technického zajištění, 

náklady na projektovou manažerku, produkční, 

dramaturga festivalu, zvukaře, osvětlovače a 

techniky, umělecké honoráře vč. cestovních 

náhrad, ubytování zahraničních umělců, pokrytí 

poplatků OSA

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,11 3,78 3,89 4,33 3,89 3,56 23,56 150 000 Kč 50 000 Kč
Komisi zaujal projekt celkově, tradičně vysoce kvalitní je celkové 

zpracování a jeho umělecký přínos a jedinečnost.

27 3199
Nové sdružení pražských 

umělců 
45770654 2 Žižkovské dialogy 2022

Husinecká 830/8, 

Praha 3

nájem galerie, propagace akcí, instalace, 

hudební a umělecké doprovody akcí

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

2,78 3,11 2,67 2,22 2,44 2,78 16 90 000 Kč 0 Kč

Projekt má obsahovou kvalitu, postrádá promyšlenější význam 

pro uchování a rozvoj místních tradic a trvalý rozvoj zájmové 

činnosti v souladu s požadavky podprogramu Spolková činnost.

28 3275
Občanské sdružení Kultura 

pro mládež,z.s.
22891617 2

Zkušebny.com-volnočasové 

kreativní centrum pro děti a 

mládež

Orebitská 5/723, 

Praha 3
nájemné

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,56 3,33 4,22 3,11 4,56 3,89 22,67 230 000 Kč 60 000 Kč
Komise ocenila kvalitu projektu celkově, zejména přínos pro 

občany Prahy 3 a trvalý rozvoj zájmové činnosti.

29 3250 OBJECT:PARADISE, z.s. 09829911 2 Poeticko-jazzové happeningy

Žižkov - zajímavé 

venkovní lokace v létě 

(Stary vítkovský tunel) 

a kavárny a kluby v 

zimě (Žižkovšiška - 

Husitská, Café Pavlač - 

 Víta Nejedlého)

odměny pro umělce, pronájem prostor, cestovní 

náklady pro vystupující, cestovní náklady pro 

zahraniční umělce, technické vybavení

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,56 3,22 3,22 3,11 2,44 3,11 18,66 125 000 Kč 0 Kč

Projekt přes svou celkovou kvalitu nezískal potřebný počet bodů, 

zejména není úplně zřejmý přínos pro trvalý rozvoj zájmové 

činnosti v návaznosti na kritéria podprogramu Spolková činnost.

30 3263 P & J Music s.r.o. 45790221 1
JAZZ MEETS WORLD 2022 

PLUS

Atrium na Žižkově, 

Čajkovského 12, 

Praha 3

honoráře, propagace, nájem, technické 

zabezpečení, ubytování

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,78 3,78 3,22 4,11 4 3,56 22,45 95 000 Kč 30 000 Kč
Komise ocenila kvalitu projektu celkově, zejména umělecký a 

profesionální přínos.

31 3253 Phantasy Art s.r.o. 28944852 1
1. festivalový koncert 

"Meditace strun a píšťal"

kostel Nejsvětějšího 

Srdce Páně, nám. 

Jiřího z Poděbrad, 

Praha 3

honoráře účinkujících, produkce koncertu, 

pronájem prostoru, náklady spojené s tiskem 

propagačních materiálů (plakátů, programů, 

letáků) a náklady na propagaci na sociálních 

sítích a webu

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,78 3,56 3,11 3,67 3 2,89 20,01 30 000 Kč 10 000 Kč
Komise ocenila kvalitu projektu celkově, zejména úroveň jeho 

zpracování a umělecký přínos.

32 3313 POST BELLUM, z. ú. 26548526 3
Pamětníci Prahy 3 vyprávějí v 

Paměti národa

Celá oblast MČ Praha 

3, Kino Aero, 

Biskupcova 1733/31,  

Praha 3, pražské 

studium Post Bellum, 

Španělská 1073/10, 

Praha 2

dokumentace a publikace pamětníků, 

kameramani, dokumentarista, produkční 

zajištění projektu, doprava, korektura, provozní 

náklady, náklady spojené s realizací 

komponovaného kinovečera (režisér / 

dramaturg, exporty ukázek a čištění střihů, 

doprava realizačního týmu, moderace, 

pronájem sálu, náklady spojené s přítomností 

pamětníka, produkce / koordinace projektu a 

propagace)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,56 3,78 4,33 4,11 4,33 4,67 25,78 139 300 Kč 60 000 Kč

Komise vysoce hodnotila projekt celkově,kvalitu zpracování, 

přínos pro občany Prahy 3, jejich zapojení a společenskou 

odpovědnost.

33 3403
Pražský hudební institut, 

z.ú. 
07188919 3

Mezinárodní violoncellová 

soutěž Jana Vychytila, 16. 

ročník

Gymnázium a 

Hudební škola hl. m. 

Prahy, ZUŠ, 

Komenského nám. 

400/9, Praha 3, 

HAMU, 

Lichtenštejnský palác, 

Malostranské nám. 

258/13, Praha 1

honoráře porotců, organizátorů a služby 

(pořízení audio video záznamu, přímý přenos 

soutěže a koncertu vítězů, pořízení 

fotodokumentace, tisk brožur, plakátů, letáků a 

grafické zpracování tiskovin a webu soutěže)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,11 3,33 2,78 3,78 2,89 3,22 20,11 105 800 Kč 40 000 Kč

Komise ocenila kvalitu projektu celkově, zejména jeho 

zpracování, umělecký přínos a jedinečnost. Doporučujeme 

propagaci přes kanály MČ Praha 3.

34 3431
Pražský hudební institut, 

z.ú. 
07188919 3

Mladí pianisté hrají na klavír 

Steinway & Sons, 11. ročník

Gymnázium a 

Hudební škola hl. m. 

Prahy, ZUŠ, 

Komenského nám. 

400/9, Praha 3, 

Pražská konzervatoř, 

Na Rejdišti 77/1, 

Praha 1

úhrada honorářů, ubytování a cestovní náklady 

porotců, honoráře organizátorů a služby (tisk 

brožur, plakátů, diplomů a programů koncertu 

vítězů, pořízení fotodokumentace a audio-video 

záznamu soutěže, grafické práce, náklady na 

web a pronájem sálu)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,11 3,22 3,22 3,89 2,78 3,78 21 75 200 Kč 30 000 Kč

Komise ocenila kvalitu projektu celkově, zejména jeho 

zpracování, umělecký přínos a jedinečnost. Doporučujeme 

propagaci přes kanály MČ Praha 3.
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35 3265 RACHOT Production s.r.o. 26690179 1 Other Music 2022

Atrium Žižkov, 

Čajkovského 12, 

PONEC - divadlo pro 

tanec, Husitská 

899/24A, Klub 

Punctum, Krásova 

803/27, Palác 

Akropolis, Kubelíkova 

1548/27, Praha 3 a 

další

náklady na umělce a autory, pronájmy 

technického zařízení a sálů

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,33 3,33 2,89 3,78 3,11 2,67 19,11 250 000 Kč 0 Kč

Projekt přes svou kvalitu nezískal potřebný počet bodů,postrádá 

významnější propracování přínosu pro občany Prahy 3 a 

odůvodnění společenské odpovědnosti.

36 3271 RACHOT Production s.r.o. 26690179 1 Respect Plus 2022

Atrium Žižkov, 

Čajkovského 12, 

PONEC - divadlo pro 

tanec, Husitská 

899/24A, Klub 

Punctum, Krásova 

803/27, Palác 

Akropolis, Kubelíkova 

1548/27, Praha 3 a 

další

náklady na umělce a autory, pronájmy 

technického zařízení a sálů

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,67 3,22 3,11 3,44 3,44 2,78 19,66 250 000 Kč 0 Kč

Projekt přes svou kvalitu nezískal potřebný počet bodů,postrádá 

významnější propracování přínosu pro občany Prahy 3 a 

odůvodnění společenské odpovědnosti.

37 3272 RACHOT Production s.r.o. 26690179 1 Respect Festival 2022

Atrium Žižkov, 

Čajkovského 12, 

PONEC - divadlo pro 

tanec, Husitská 

899/24A, Klub 

Punctum, Krásova 

803/27, Palác 

Akropolis, Kubelíkova 

1548/27, Praha 3 a 

další

náklady na umělce a autory, pronájmy 

technického zařízení a sálů

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,56 3,44 3,11 3,67 3,56 3,33 20,67 250 000 Kč 70 000 Kč
Komise ocenila kvalitu projektu celkově, zejména jeho umělecký 

přínos.

38 3099 REMEDIUM Praha o.p.s. 68403186 2 Divadelní spolek Proměna

Táboritská 15/22, 

Havlíčkovo nám. 11, 

nám. Jířího z 

Poděbrad, DPS, 

Praha 3, Divadlo 

Kampa, Nosticova 2a, 

Praha 1, divadelní 

přehlídky 

nájem zkušebny, divadelního sálu, režie, 

dramaturgie, propagace, technická spolupráce, 

vedení projektu

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,11 4,11 4,11 3,22 4,22 4,22 23,99 45 000 Kč 25 000 Kč

Komise ocenila vysokou kvalitu projektu celkově, zejména jeho 

významný přínos pro trvalý rozvoj zájmové činnosti a 

společenskou odpovědnost.

39 3266
Sdružení Zvoneček - Praha, 

z.s. 
70892946 1 Síla hudby překoná vše 2022

Primárně Praha 3 a 

prostory GMHŠ, 

Komenského nám. 

400/9, Praha 3, 

pražské koncertní 

sály, v případě 

mezinárodní soutěže 

bude místo teprve 

určeno 

náklady na dopravu, ubytování a stravování 

sboru a doprovázejících osob, notový materiál, 

pojištění, festivalový poplatek, nájem 

koncertních sálů, osobní náklady, propagace

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,44 4 3,78 4 3,33 3,78 23,33 195 000 Kč 70 000 Kč
Komise ocenila vysokou kvalitu projektu, jeho celkové 

zpracování,  mimořádný umělecký přínos.

40 3281 Slepička Martin 1992 3 Žižkovské mezidvorky 2022 Praha 3 - Žižkov

ilustrace klíčového vizuálu a doprovodných 

materiálů, DTP práce, tisk, bannery, propagační 

materiály, vedení projektu, propagace na 

sociálních sítích, honorář pro účinkující, zajištění 

zázemí a vybavení  

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,78 3,44 3,89 3,78 3,78 3,78 22,45 70 000 Kč 50 000 Kč
Komisi zaujal projekt celkově,zejména přínos pro občany Prahy 3 

a jejich zapojení do projektu.

41 3367
Společnost pro podporu a 

rozvoj kina AERO z.s. 
67775080 3 Malé oči 2022

Kino Aero, Biskupcova 

1733/31, Praha 3

propagace projektu (PR služby, placená 

inzerce, grafické práce, náklady na tisk, web), 

produkční náklady (produkční zajištění), filmová 

práva (půjčovné, licencek promítaným filmům)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,33 3,44 3,67 3,67 3,78 3,56 22,45 95 000 Kč 30 000 Kč
Komise ocenila celkovou kvalitu projektu, zejména přínos pro 

občany Prahy 3.

42 3285 Tanec Praha z.ú. 44268211 3
Pohybově-hlasové dílny pro 

seniory 2022

PONEC - divadlo pro 

tanec, Husitská 

899/24A, Praha 3, 

popř. veřejný prostor v 

okolí.

honoráře umělců, technické zajištění projektu, 

produkce a propagace projektu

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,78 3,56 3,89 3,44 3,89 3,78 22,34 75 000 Kč 30 000 Kč
Komise ocenila celkovou kvalitu projektu, zejména přínos pro 

občany Prahy 3 a jejich zapojení.

43 3289 Tanec Praha z.ú. 44268211 1 FTP 2022 - City Horses

veřejná prostranství 

MČ Praha 3 (náměstí, 

ulice, parky, jezdecké 

sochy)

náklady na umělce (honoráře, cestovní 

náklady), produkce a projektový management, 

náklady na propagaci a marketing, technické 

služby

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,67 3,33 3 3,44 3,89 3,22 20,55 196 000 Kč 60 000 Kč
Komisi zaujal projekt celkově, zejména inovativní přístup a 

alternativní náplň projektu.
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44 3292 Tanec Praha z.ú. 44268211 1 Tanec dětem 2022

ZŠ Cimburkova, 

Cimburkova 600, 

Praha 3, popř. i další 

škola na Praze 3,  

PONEC – divadlo pro 

tanec, Husitská 

899/24A, Praha 3 a 

veřejný prostor Prahy 

3 (např. Kostnické 

náměstí)

honoráře lektorů a umělců, produkční a 

koordinační práce, technické zajištění projektu, 

nákup pomůcek pro výuku

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,56 3,33 4,11 3,67 3,44 4 23,11 180 000 Kč 60 000 Kč
Komise ocenila celkově vysokou kvalitu projektu, přínos pro 

občany Prahy 3 a společenskou odpovědnost.

45 3368 Trať42, z.s. 09821449 1 Inkubátor Krenovka
Husitská  22/42, Praha 

3

honoráře (kurátor, umělci), náklady na 

propagaci, spotřeba materiálu, cestovné, 

organizační náklady projektu 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

2,67 2 2,44 3,11 3,11 2,33 15,66 199 000 Kč 0 Kč

Projekt přes svou kvalitní  uměleckou a inovativní náplň postrádá 

celkovou kvalitu zpracování , zejména v oblasti  rozpočtu, zřejmý 

není rovněž přínos pro občany 

Prahy 3.

46 3304

UNIJAZZ - sdružení pro 

podporu kulturních aktivit, 

z. s.

00406724 2 Čítárna Unijazz

Objekt Krenovka, 

Husitská 22/42, Praha 

3

pronájem prostor a služby s ním spojené, 

produkčně-dramaturgické zabezpečení 

programu, propagace programu, honoráře 

umělců 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4,67 3,89 3,56 3,44 4 3,67 23,23 244 000 Kč 90 000 Kč
Komise ocenila celkovou kvalitu projektu, zejména přínos pro 

trvalý rozvoj zájmové činnosti.

47 3385 Zákulisí, z.s. 22743600 1 Venuše ve Švehlovce 2022
Slavíkova 1499/22, 

Praha 3

nájem prostor a s ním spojené služby, 

propagace (online reklama, placená reklama na 

facebooku, tištěné programy a letáky, placená 

propagace v rádiu), umělecké honoráře, platby 

za vytvoření uměleckých děl 

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,44 3,33 3,11 3,4 3,4 3,32 20 250 000 Kč 40 000 Kč
Komise ocenila celkovou kvalitu projektu, zejména umělecký 

přínos a alternativní náplň.

6 779 705 Kč 1 445 000 Kč
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Místo realizace Konkrétní účel použití finančních prostředků 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 3375 Bytové družstvo "LYRA" 48031071
Okna pro modernistický dům 

"LYRA"

Kubelíkova 1494/18, 

Praha 3
výroba oken

Podpora v 

režimu de 

minimis.

3,4 3,4 3,2 4 3,4 3 20,4 250 000 Kč 0 Kč

Žádost nebyla podpořena z důvodu investičního charakteru 

projektu. Podle dotačních zásad platných na rok 2022 lze dotaci 

poskytnout výhradně na neinvestiční náklady projektu.

2 3337

Římskokatolická farnost u 

kostela Nejsvětějšího Srdce 

Páně Praha - Vinohrady

00676527

Oprava hydroizolačního 

souvrství v suterenu při 

severní fasádě kostela 

Nejsvětějšího Srdce Páně v 

Praze na Vinohradech

Kostel Nejsvětějšího 

Srdce Páně, náměstí 

Jiřího z Poděbrad, 

Praha 3

zemní práce nutné k provedení opravy 

hydroizolace spodní stavby, těsnění stěn se 

zhutněním z jílu, vnitřní omítky stěn objektu, svislé 

izolace proti zemní vlhkosti, pomocné a vedlejší 

stavební práce související (lešení, přesuny hmot -  

doprava, zařízení stavenistě)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4 4,4 3,8 4,2 4,4 4 24,8 200 000 Kč 100 000 Kč

Městská část Praha 3 každoročně podporuje rekonstrukci národní 

kulturní památky kostela Nejsvětějšího Srdce Páně do řádného 

technického stavu. Částka je ponížena z důvodu omezených 

finančních prostředků dotací pro oblast památkové péče.                    

3 3320

Římskokatolická farnost u 

kostela sv. Prokopa Praha - 

Žižkov

60434279

Oprava krytiny, oplechování a 

krovu střechy kostela sv. 

Anny na Žižkově - 3.etapa

Tovačovského ulice, 

bez čp., Praha 3

demontáž stávající krytiny včetně laťování, 

demontáž vadných prvků klempířských, přeložení 

prejzové krytiny za novou, stejných rozměrů a 

stejné barevnosti, nové laťování, oprava vadných 

částí oplechování a zprůchodnění odtoku 

dešťových vod

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,8 4,6 4,6 4,4 4,8 4,4 27,6 200 000 Kč 110 000 Kč

Městská část Praha 3 každoročně podporuje rekonstrukci 

havarijního stavu kulturní památky kostela svaté Anny. Částka je 

ponížena z důvodu omezených finančních prostředků dotací pro 

oblast památkové péče.

4 3393

Společenství vlastníků 

jednotek Krásova 24, Praha 

3

27226409 Oprava uliční fasády
Krásova 957/24, 

Praha 3

oprava vnější vápenocementové omítky, oprava 

cementové hladké omítky vnějších stěn, zakrytí 

výplní otvorů a svislých ploch, očištění vnějších 

ploch tlakovou vodou, očištění vnějších ploch 

otryskáním nesušeným křemičitým pískem, 

montáž lešení, příplatek k lešení, demontáž lešení, 

montáž ochranné plachty, příplatek k ochranné 

plachtě, demontáž ochranné plachty, otlučení 

(osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové 

omítky, otlučení (osekání) vnějších omítek, 

vnitrostaveništní doprava suti a vy bouraných 

hmot, montáž a demontáž shozu suti, příplatek k 

shozu suti, odvoz suti a vybouraných hmot na 

skládku, příplatek k odvozu suti a vybouraných 

hmot na skládku, poplatek za uložení na skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu směsného, 

přesun hmot s omezením mechanizace, demontáž 

oplechování parapetů, demontáž oplechování říms 

a ozdobných prvků, demontáž svodu do suti, 

oplechování rovných parapetů, oplechování rovné 

římsy mechanicky kotvené, hranatý svod včetně 

objímek, kolen, odskoků, přesun hmot tonážní pro 

konstrukce klempířské, základní jednonásobný 

syntetický nátěr klempířských konstrukcí, 

mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr 

klempířských konstrukcí, krycí jednonásobný 

syntetický nátěr klempířských konstrukcí, 

penetrační silikátový nátěr omítek, krycí 

dvojnásobný silikátový nátěr omítek, antigraffiti 

nátěr trvalý, příplatek k cenám dvojnásobného 

krycího nátěru omítek 

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3,4 3,8 3,4 4 4,2 4 22,8 250 000 Kč 61 600 Kč

Projekt vysoce hodnocen zejména z důvodu podpory vzhledu 

Městské památkové zóny a veřejného prostoru. Částka je 

ponížena z důvodu omezených finančních prostředků dotací pro 

oblast památkové péče.  

Vymezení účelu

 - oprava, údržba cenných prvků prohlášených kulturních památek a objektů významných pro městskou 

památkovou zónu

 - opravy původních prvků – např. okna, vstupní dveře, zábradlí, štuky, povrchy veřejně přístupných interiérů 

budov (rozumí se podlahy, obklady, malby až po dveře bytů) apod.

ID 

v 

DSW

Název / jméno žadatele
IČO / rok 

narození
Název projektu

Specifikace projektu

3. Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3

4. Podpora vzhledu městské památkové zóny a veřejného prostoru

5. Úroveň a stupeň zpracování dokumentace (např. restaurátorská zpráva, závazné 

stanovisko orgánu PP, apod.)

6. Společenská odpovědnost projektu  

Forma 

poskytnutí 

dotace 

ve vztahu 

k veřejné 

podpoře C
e

lk
o

v
ý

 p
o

č
e

t 

b
o

d
ů

  

Požadovaná 

výše dotace

Návrh Výboru 

pro dotační 

politiku

Slovní komentář

Body za jednotlivá kritéria

5

5

5

5

Kritéria pro dotační program

1. Kvalita zpracování projektu

·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

Maximální počet 

bodů za kritérium

5

5

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)
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5 3384

Společenství vlastníků 

jednotek v domě Na Vrcholu 

č.p. 2584, 2585, Praha 3

26760584
malby a opravy společných 

prostor domu

Na vrcholu 2584/13, 

2585/14, Praha 3

odstranění malby, opravy vnitřních omítek, úprava 

štukem, potažení perlinkou, nátěry penetrací, 

malby, odstranění nátěrů kovových a dřevěných 

prvků zábradlí, zbroušení, nátěry, vybourání 

nefunkčních zárubní

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

2 2 1 1,2 1,6 1,2 9 235 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu nízké podpory vzhledu městské 

památkové zóny, veřejného prostoru a  nízké společenské 

odpovědnosti projektu.

6 3388

Společenství vlastníků 

jednotek v domě Na Vrcholu 

č.p. 2584, 2585, Praha 3

26760584

opravy a výměna oken a dveří 

ve společných prostorech 

domu

Na vrcholu 2584/13, 

2585/14, Praha 3

vybourání, odvoz a likvidace stávajících 60 let 

starých oken a dveří, osazení nových a začištění 

omítky

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

2,2 2 1,2 1,6 1,8 1,8 10,6 190 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu nízké podpory vzhledu městské 

památkové zóny, veřejného prostoru a  nízké společenské 

odpovědnosti projektu.

7 3176 Židovská obec v Praze 00445258

Provedení záchraných prací 

na staticky havarijních 

náhrobcích na Novém 

židovském hřbitově

Izraelská 712/1, Praha 

3
oprava, stabilizace a restaurování náhrobků

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4,2 4,2 4 3,8 4,0 4,0 24,2 250 000 Kč 90 000 Kč

Městská část Praha 3 každoročně podporuje průběžné 

restaurování a opravy náhrobků na Novém židovském hřbitově. 

Částka je ponížena z důvodu omezených finančních prostředků 

dotací pro oblast památkové péče.

1 325 000 Kč 361 600 Kč
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65. Zdůvodnění financování prostřednictvím samosprávy na úrovni městské části

3. Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů

4. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče

1. Kvalita zpracování projektu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

·         vícezdrojové financování

·         kvalita zpracování

3. Soulad 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

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

5. Profil a historie žadatele

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

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

·         vícezdrojové financování

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Maximální počet 

bodů za kritérium

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

Podprogramy Kritéria pro jednotlivé podprogramy 

1. Kvalita zpracování projektu

·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

·         vícezdrojové financování

4. Profil a historie žadatele

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

4. Soulad 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

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

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

3. Soulad 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

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

1. Kvalita zpracování projektu

·         kvalita zpracování

·         soulad s cíli dotačního programu

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

1. Kvalita zpracování projektu

·         kvalita zpracování

·         transparentnost žadatele (např. transparentní účet, výroční zpráva)

·         vícezdrojové financování

·         soulad s cíli dotačního programu

·         aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

·         reálný a vyrovnaný rozpočet

·         podrobný popis výdajů a příjmů projektu 
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Místo realizace Konkrétní účel použití finančních prostředků 1. 2. 3. 4. 5.

1 3401
Aliance žen s rakovinou prsu, 

o.p.s. 
26704374 3

Bellis - mladé ženy s rakovinou 

prsu

Havlíčkovo náměstí 

746/11, Praha 3

grafická úprava a tisk informačních materiálů, provozní 

náklady, odborné semináře

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4 3 6 4 5 22 40 000 Kč 0 Kč

Předložená žádost splnila v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky 

dotačního programu v daném podprogramu. Nicméně vzhledem k 

zanedbatelné výši výsledné podpory v návaznosti na alokaci prostředků a 

jejich využití nedoporučuje komise tento projekt k finanční podpoře.

2 3386 Amelie, z.s. 27052141 2 Amelie občanům MČ Praha 3

Centrum Amelie, Šaldova 

337/15, Praha 8, 

Všeobecná fakultní 

nemocnice, U Nemocnice 

499/2, Praha 2,  

Nemocnice Na Bulovce, 

Budínova 67/2, Praha 8,  

Ústav hematologie a 

krevní transfuze, U 

Nemocnice 2094/1, 

Praha 2

DPČ přímá práce vč. odvodů, HPP přímá práce vč. 

odvodů, DPP přímá práce

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 5 6 5 2 23 15 000 Kč 3 500 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

3 3185 Asistence, o.p.s. 63830540 1
Služby osobní asistence 

občanům MČ Praha 3
Koněvova 155/4, Praha 3

mzdy osobních asistentů  (DPP/DPČ nebo HPP) a 

mzdy koordinátorek osobní asistence (HPP)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

5 5 6 6 3 25 110 000 Kč 25 800 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

4 3421 Buči z.s. 22896163 2
Distribuční místo Potravinové 

banky

Koněvova 2430/162, 

Praha 3

dovybavení skladu (regály, stoly), drobné stavební 

úpravy (výmalba, podlaha), režijní náklady, nájemné, 

spotřeba elektrické energie, nákup jednoho mrazicího 

a chladicího boxu pro potraviny podléhající zkáze

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

3 0 6 4 5 18 75 400 Kč 0 Kč

Služba nesplnila minimální rozsah požadavků dotačního programu a není 

doporučena k finanční podpoře. Zejména se jedná o kvalitu zpracování 

rozpočtu a jeho transparentnost.

5 3399 Celesta Praha, z.ú. 04490967 1 Osobní asistence Celesta Praha

Seifertova  455/17, Praha 

3 (kancelář), domácnosti 

uživatelů služby

spolufinancování osobních nákladů na pracovníky v 

přímé péči sociální služby (osobní asistenti, sociální 

pracovník) a zajištění pronájmu prostor zázemí 

poskytované služby

Podpora v 

režimu de 

minimis.

5 4 0 6 3 18 119 407 Kč 0 Kč

Služba nesplnila minimální rozsah požadavků dotačního programu a není 

doporučena k finanční podpoře. Zejména se jedná o nezařazení služby 

do sítě sociálních služeb hlavního města Prahy a celopražský charakter 

služby bez významného lokálního dopadu.

6 3432 Centrum ALMA, z.ú. 22665005 1 Následná péče ALMA U Uranie 1414/4, Praha 7 
osobní výdaje, konkrétně na mzdu adiktologa 

(pracovník v přímé péči)

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

6 5 6 6 3 26 30 000 Kč 13 300 Kč

Služba zcela splňuje rozsah a kvalitu požadavků dotačního programu v 

daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její rozsah a kvalitu zpracování projektu; částka byla 

dále krácena s ohledem na výši alokovaných prostředků.  

7 3294 Centrum MARTIN o.p.s. 22814655 1
Sociálně terapeutická dílna – 

Café MARTIN

Koněvova 2430/162, 

Lupáčova 805/10, Praha 

3, Sokolovská 29/75, 

Praha 8

mzdové náklady vč. pojištění pro sociální pracovníky, 

vytápění pracovišť, vodné a stočné na pracovištích

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 5 6 6 3 25 140 000 Kč 11 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

8 3223
Centrum pro integraci cizinců, 

o.p.s. 
26631997 3

Prevence sociálního vyloučení 

cizinců se zvláštními potřebami
Pernerova 10/32, Praha 8  

DPP pro lektory profesních seminářů, nákup služeb - 

externí zajištění rekvalifikačních a počítačových kurzů 

a mzdy pracovníků projektu

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 4 6 4 5 24 53 408 Kč 0 Kč

Předložená žádost splnila v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky 

dotačního programu v daném podprogramu. Nicméně vzhledem k 

zanedbatelné výši výsledné podpory v návaznosti na alokaci prostředků a 

jejich využití nedoporučuje komise tento projekt k finanční podpoře.

9 3226
Centrum pro integraci cizinců, 

o.p.s. 
26631997 1

Sociálně aktivizační služba pro 

cizince z Prahy 3

Pernerova 10/32, Praha 

8 a terén, zejména 

domácnosti rodin a školy 

na Praze 3

mzdy sociálních pracovníků 

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

5 5 1 6 2 19 101 300 Kč 0 Kč

Služba nesplnila minimální rozsah požadavků dotačního programu a není 

doporučena k finanční podpoře. Zejména se jedná o nezařazení služby 

do sítě sociálních služeb hlavního města Prahy a celopražský charakter 

služby bez významného lokálního dopadu.

10 3339
Centrum pro integraci cizinců, 

o.p.s.
26631997 3 Pomůžeme si a poznáme se

Pernerova 10/32, Praha 

8 (administrativní 

zázemí), otevřené akce 

budou probíhat v terénu v 

Praze 3, bydliště rodin 

migrantů v Praze 3

mzda koordinátora dobrovolnického programu pro 

projekt "Pomůžeme si a poznáme se" 

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 4 6 4 5 24 49 988 Kč 0 Kč

Předložená žádost splnila v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky 

dotačního programu v daném podprogramu. Nicméně vzhledem k 

zanedbatelné výši výsledné podpory v návaznosti na alokaci prostředků a 

jejich využití nedoporučuje komise tento projekt k finanční podpoře.

11 3080 Cesta domů, z. ú. 26528843 4 Domácí hospic Cesta domů

domácnosti pacientů na 

území hl. města Prahy, 

domácnosti pediatrických 

pacientů i na území 

Středočeského kraje

mzdové náklady + odvody na soc. a zdrav. poj. 

pracovníků v přímé péči (zdravotní pracovníci - lékaři 

a zdravotní sestry)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

6 5 5 6 4 26 93 660 Kč 10 000 Kč

Projekt zcela splňuje rozsah a kvalitu požadavků dotačního programu v 

daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její rozsah a kvalitu zpracování projektu; částka byla 

dále krácena s ohledem na výši alokovaných prostředků.  

12 3081 Cesta domů, z. ú. 26528843 1 Poradna Cesty domů Celá ČR

mzdové náklady + odvody na soc. a zdrav. poj. 

pracovníků v přímé péči (sociální pracovníci - soc. 

pracovník poradny + terénní soc. pracovník)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 6 6 6 3 26 93 660 Kč 35 000 Kč

Služba zcela splňuje rozsah a kvalitu požadavků dotačního programu v 

daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její rozsah a kvalitu zpracování projektu; částka byla 

dále krácena s ohledem na výši alokovaných prostředků.  

Slovní komentář
Požadovaná 

výše dotace

Návrh Výboru 

pro dotační 

politiku
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13 3082 Cesta domů, z. ú. 26528843 1 Odlehčovací služby Cesty domů

domácnosti klientů na 

území hl. města Prahy 

(terénní služba), sídlo 

organizace Cesta domů 

(pobytová služba)

mzdové náklady + odvody na soc. a zdrav. poj. 

pracovníků v přímé péči (pracovníků v sociálních 

službách - terén + pobyt)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

6 5 6 6 3 26 93 660 Kč 20 000 Kč

Služba zcela splňuje rozsah a kvalitu požadavků dotačního programu v 

daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její rozsah a kvalitu zpracování projektu; částka byla 

dále krácena s ohledem na výši alokovaných prostředků.  

14 3400 Česká unie neslyšících, z.ú. 00675547 1 Tlumočnická služba ČUN Dlouhá 729/37,  Praha 1 úhrada nájemného, mzdy tlumočníků znakového jazyka

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

5 5 6 6 2 24 50 000 Kč 10 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků. 

15 3422 Česká unie neslyšících, z.ú. 00675547 1 CSS ČUN Praha SAS

Dlouhá 729/37, Praha 1, 

Rodinné centrum Letná, 

Janovského 1349/24, 

Praha 7 

nájemné, mzda sociálního pracovníka

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

4 5 6 6 3 24 50 000 Kč 5 500 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků. 

16 3433
Diakonie ČCE - Středisko 

celostátních programů a služeb
48136093 1 Raná péče Diakonie Praha 3 úhrada části nákladů pronájmu kanceláře

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

6 5 6 6 2 25 45 000 Kč 15 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

17 3412
Diakonie ČCE - Středisko 

křesťanské pomoci v Praze 
45248842 1

Silní rodiče - silné děti - Služba 

pro rodinu a dítě

Belgická 374/22 a 

Šafaříkova 785/1, Praha 

2 (ambulance), terén v 

rodinách na území MČ 

Praha 3

úklidové. hygienické, ochranné potřeby, edukační 

pomůcky, právní a ekonomické služby, osobní náklady

Podpora v 

režimu de 

minimis.

5 5 6 6 3 25 150 000 Kč 5 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

18 3415
Diakonie ČCE - Středisko 

křesťanské pomoci v Praze 
45248842 1 SOS centrum - krizová pomoc

Varšavská 738/37, Praha 

2

externí služby, vedení účetnictví, softwarové služby, 

služby BOZP, pracovnělékařské služby, pojištění 

majetku a zaměstnanců, právní a ekonomické služby, 

osobní náklady

Podpora v 

režimu de 

minimis.

5 5 6 6 3 25 200 000 Kč 19 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

19 3416
Diakonie ČCE - Středisko 

křesťanské pomoci v Praze
45248842 1

Pečovatelská služba Vinohrady 

–Vršovice

terénní služba - oblast 

Prahy 2, 3 a 10

externí služby, vedení účetnictví, softwarové služby, 

služby BOZP, pracovnělékařské služby, osobní 

náklady, nájemné, právní a ekonomické služby, 

pojištění majetku a zaměstnanců

Podpora v 

režimu de 

minimis.

5 4 6 6 2 23 150 000 Kč 8 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

20 3224
Diakonie ČCE - středisko 

Západní Čechy 
45331154 1

Zajištění provozu Domova Radost 

pro osoby s postižením a 

autismem v Merklíně v roce 2022

Domov Radost pro osoby 

s postižením, Merklín 

194, Merklín u Přeštic

úhrada osobních nákladů (mzdy vč. pojistného), 

úhrada vzdělávání, supervize zaměstnanců

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

4 5 0 6 3 18 50 000 Kč 0 Kč

Služba nesplnila minimální rozsah požadavků dotačního programu a není 

doporučena k finanční podpoře.  Zejména se jedná o nezařazení služby 

do sítě sociálních služeb hlavního města Prahy.

21 3158 Dílna Gawain, z.s. 26604655 1

Podpora provozu sociálně 

terapeutické dílny Gawain pro lidi 

s mentálním, tělesným a 

kombinovaným postižením

Tusarova 1216/49, Praha 

7  
částečná úhrada nákladů na energie

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

5 5 6 6 2 24 20 000 Kč 10 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

22 3332 Dům tří přání, z.ú. 26544431 1
Dům tří přání - centra podporující 

rodiny s dětmi

Karlovarská 337/18, 

Praha 6, Vltavská 

3101/24, Praha 5, 

Doubravčická 1474/21, 

Praha 10

materiálové náklady (papírenské potřeby, kancelářské 

potřeby), DDHM (drobné vybavení, kancelářská 

technika), PHM, opravy a údržba, cestovné a 

reprezentace, telefon, internet, poštovné, účetní, 

právní a poradenské služby, školení, supervize, 

ostatní služby, nájemné, mzdové náklady (mzdy, DPP) 

vč. pojištění, pojištění, energie

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

5 5 6 6 2 24 100 000 Kč 30 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

23 3217 EDA cz, z.ú. 24743054 1

Raná péče pro rodiny dětí se 

zrakovým nebo kombinovaným 

postižením s bydlištěm na území 

Prahy 3

Filipova 2013/1, Praha 4, 

domácnosti klientů na 

území Prahy 3

částečné pokrytí provozních nákladů (kancelářské 

potřeby, vybavení, pohonné hmoty, ostatní provozní 

materiál, energie, telefony, nájemné, ekonomické a 

účetní služby a mzdových nákladů (plat poradkyň rané 

péče, vedoucí a administrativní pracovník) 

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 5 6 6 2 24 39 000 Kč 11 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

24 3329 ERGO Aktiv, o.p.s. 26554364 4 Končím s nemocí Olšanská 2666/7, Praha 3 náklady na fyzioterapeuty a ergoterapeuty

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

6 5 4 5 4 24 50 000 Kč 20 000 Kč

Projekt splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

25 3319
FIXPUNKT Social Business 

s.r.o. 
04847831 2 Comeback

Rokycanova 923/10, 

Praha 3
část mezd podpořených osob

Podpora v 

režimu de 

minimis.

5 4 5 4 3 21 100 000 Kč 20 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

26 3290 Fokus Praha, z.ú. 45701822 1
Podpora Centra duševního zdraví 

pro Prahu 3 a 7
Sabinova 287/3, Praha 3

příspěvek na mzdu vč. pojistného (zdravotní sestry), 

lektorné 

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

6 5 6 6 4 27 247 460 Kč 109 000 Kč

Služba zcela splňuje rozsah a kvalitu požadavků dotačního programu v 

daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její rozsah a kvalitu zpracování projektu; částka byla 

dále krácena s ohledem na výši alokovaných prostředků.  
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27 3087 Hospic Štrasburk o.p.s. 
 61383457 4
Terminální hospic ve Starých 

Bohnicích
Bohnická 12/57, Praha 8

úhrada dodavatelských faktur za telefonní poplatky, 

praní prádla a čistící a desinfekční prostředky

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 5 4 5 4 23 80 000 Kč 22 000 Kč

Projekt splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

28 3392
HoSt - Home-Start Česká 

republika, z.ú. 
26616190 2

HoSt - podpora sociálně 

ohrožené rodiny v Praze

Slovenská 1566/6, Praha 

10 

materiální náklady (kancelářské potřeby a vybavení, 

pomůcky pro práci s rodinami, provoz kanceláře 

(poměrná část nájmu a energií, spoje (telefony, 

internet, poštovné), služby (právní, ekonomické 

poradenství, účetnictví, supervize pracovníků, 

vzdělávání pracovníků přímé péče), osobní náklady 

(mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění členů 

realizačního týmu a další povinné pojistné (úrazové a 

dobrovolníci)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

5 5 6 5 2 23 178 900 Kč 10 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

29 3113 Husitské centrum, o.p.s. 26486971 2 Otevřená komunitní poradna
Roháčova 1305/66, 

Praha 3

kancelářské potřeby, vybavení (kancelář, 

terapeutovny), materiálové náklady (hygiena, výtvarné 

potřeby), spoje (telefony), nájemné, právní a 

ekonomické služby, školení a kurzy pracovníků, 

software, ostatní služby (supervize, potravinová 

banka), IT, mzdy

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 5 6 5 4 25 108 280 Kč 20 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

30 3221 Husitské centrum, o.p.s. 26486971 2 Komunitní terén při OK Poradně

Roháčova 1305/66, 

Praha 3 a bezprostřední 

okolí

kancelářské potřeby (papíry, tonery), vybavení 

(batohy, mobilní telefon, bundy), spoje (mobilní 

telefon), pronájem kanceláře, právní a ekonomické 

služby, školení a kurzy, ostatní služby (příspěvek na 

potravinovou banku), DPČ komunitní pracovník

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

6 5 6 5 6 28 145 200 Kč 40 000 Kč

Služba zcela splňuje rozsah a kvalitu požadavků dotačního programu v 

daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její rozsah a kvalitu zpracování projektu; částka byla 

dále krácena s ohledem na výši alokovaných prostředků.  

31 3154
Institut zdravotně-sociálních 

služeb, z.ú. 
06229654 1 Náš Slunovrat celá Česká republika

provozní náklady služby a dohledového centra, 

sociální práce, služby (nájem, právní a finanční 

služby), propagace služby

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4 4 0 5 2 15 221 750 Kč 0 Kč

Služba nesplnila minimální rozsah požadavků dotačního programu a není 

doporučena k finanční podpoře. Zejména se jedná o kvalitu zpracování 

rozpočtu a jeho transparentnost, dále o nezařazení služby do sítě 

sociálních služeb hlavního města Prahy a celopražský charakter služby 

bez významného lokálního dopadu.

32 3293 Iuridicum Remedium, z. s. 26534487 3
Právní pomoc pro seniory na 

Trojce

Jeseniova 837/10, Praha 

3

kancelářské potřeby, nájem, právní a ekonomické 

služby, hrubé mzdy, odvody zaměstnavatele

Podpora v 

režimu de 

minimis.

5 5 6 5 4 25 80 000 Kč 5 000 Kč

Projekt splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

33 3098
Lata - programy pro mládež a 

rodinu, z.ú. 
60447800 3 Ve dvou se to lépe táhne

Senovážné náměstí 

977/24, Praha 1

náklady na vedoucí programu (v přímé práci), 

poradkyně pro rodiče, supervizory dobrovolníků, 

projektové asistentky, školení a vzdělávání 

zaměstnanců, provozní náklady (nájem, účetní). 

Podpora v 

režimu de 

minimis.

5 5 6 4 5 25 23 400 Kč 6 500 Kč

Projekt splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

34 3201 Linka bezpečí, z.s. 61383198 1
Linka bezpečí pro děti a mládež z 

MČ Praha 3
Ústavní 95, Praha 8

osobní náklady, služby (ekonomické, zpracování a 

vedení mezd, účetnictví), nájemné

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

5 5 6 6 2 24 50 000 Kč 6 400 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

35 3167 Mezi námi, o.p.s. 02267217 2 Mezigeneračně na Praze 3 DS a MŠ na Praze 3

materiál a pomůcky na mezigenerační aktivity, 

kancelářské potřeby, grafické a tiskové služby, 

provozní náklady  (nájemné a služby), cestovné 

(doprava pomůcek a materiálu na setkání), školení a 

kurzy, telefony

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 5 6 5 3 24 43 000 Kč 10 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

36 3241 Moudrá Sovička z.s. 03757170 2
Hodinový ajťák pro seniory na 

Praze 3
Praha 3

mzda „Hodinového ajťáka“, mzda administrátora, 

koordinátora a garanta projektu

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 4 6 5 4 24 41 300 Kč 10 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

37 3350 My.Aktivity o.p.s. 24191345 3
Duševní pohoda - jak si udržet 

duševní zdraví v časech nejistoty

Nad Ohradou 2667/17, 

SARAP, Vozovna Žižkov, 

Infocentrum, Praha 3, 

park Krejcárek a další 

lokality 

pronájmy prostor potřebných pro realizaci projektu, 

honoráře, náklady na koordinátora projektu, lektory, 

odborného garanta projektu, správu sociálních sítí a 

FB skupiny, tvorba výukových videí a zvukových 

záznamů, grafické návrhy, tisky

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 4 5 5 6 25 237 000 Kč 10 000 Kč

Projekt splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

38 3370 My.Aktivity o.p.s. 24191345 2 Hlídárna - komunitní hlídání dětí

Nad Ohradou 2667/17, 

Komunitní zahrada Na 

Balkáně (v areálu DDM 

Ulita), park Krejcárek a a 

další vybrané lokality 

Prahy 3

náklady na koordinátora projektu, recepční, nájem 

prostor pro hlídání, doplnění mobiliáře pro potřeby 

hlídárny, úklid prostor

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4 4 6 5 6 25 162 000 Kč 5 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  
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39 3228
Národní ústav pro autismus, 

z.ú. 
26623064 1

Poskytování komplexních služeb 

osobám s poruchami autistického 

spektra z MČ Praha 3

Středisko včasné 

intervence, Písecká 

1967/5, Praha 3, 

Táborská 979/5, Praha 4, 

Oddělení odborného 

sociálního poradenství 

Sokolovská 87/95, Praha 

8, Středisko osobní 

asistence, Marie 

Cibulkové 34/356, Praha 

4

částečná úhrada nákladů projekt: nájemné, telefony, 

kancelářské potřeby, mzdové náklady (hrubé mzdy, 

sociální a zdravotní pojištění, pojistné)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

6 5 6 6 4 27 50 000 Kč 30 300 Kč

Služba zcela splňuje rozsah a kvalitu požadavků dotačního programu v 

daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její rozsah a kvalitu zpracování projektu; částka byla 

dále krácena s ohledem na výši alokovaných prostředků.  

40 3181
Oblastní charita Červený 

Kostelec
48623814 1

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením

Domov sv. Josefa, Žireč 

1, Dvůr Králové nad 

Labem 

mzdové náklady, opravy a údržba, energie, 

materiálové náklady

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

4 5 5 6 2 22 30 000 Kč 0 Kč

Předložená žádost splnila v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky 

dotačního programu v daném podprogramu. Nicméně vzhledem k 

zanedbatelné výši výsledné podpory v návaznosti na alokaci prostředků a 

jejich využití nedoporučuje komise tento projekt k finanční podpoře.

41 3232
Pobočka Diakonie Církve 

bratrské v Praze 3 
18629130 1

Stacionář pro děti s 

kombinovaným postižením

Koněvova 151/24, Praha 

3 
mzdové náklady

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

5 5 6 6 3 25 30 000 Kč 20 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

42 3316

POHODA - společnost pro 

normální život lidí s 

postižením, z.ú. 

68380216 1 Asistence POHODA Hl. m. Praha

hrubé mzdy osobních asistentů vč. odvodů na sociální 

a zdravotní pojištění, úhrada mzdového a finančního 

účetnictví a vzdělávání pracovníků přímé péče

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

5 5 6 6 3 25 14 000 Kč 0 Kč

Předložená žádost splnila v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky 

dotačního programu v daném podprogramu. Nicméně vzhledem k 

zanedbatelné výši výsledné podpory v návaznosti na alokaci prostředků a 

jejich využití nedoporučuje komise tento projekt k finanční podpoře.

43 3336

POHODA - společnost pro 

normální život lidí s 

postižením, z.ú. 

68380216 1 Bydlení POHODA Hl. m. Praha

obnova vybavení v chráněných bytech, hygienické 

potřeby pro uživatele bytů, ochranné a dezinfekční 

prostředky pro uživatele bytů a jejich asistenty, 

malování a drobné opravy v chráněných bytech, 

vzdělávání a supervize pracovníků přímé péče v 

chráněných bytech

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

5 5 6 6 3 25 35 000 Kč 15 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

44 3360 Polovina nebe, o.p.s. 27035271 1

Podpora realizace registrované 

sociální služby osobní asistence 

poskytované Polovinou nebe 

občanům Prahy 3

Koněvova 2396/176, 

Praha 3 a další  

domácnosti  na Praze 3, 

příp. kluby pro výuku 

ovládání počítače

mzdy osobních asistentů vč. sociálního pojištění 

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 4 6 6 2 23 30 000 Kč 5 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

45 3105 Pro Dialog, z.s. 22613421 2
Podpora dialogu v rodinách s 

ohroženými dětmi VIII na Praze 3
Malířská 386/1, Praha 7 

část platů odborných pracovníků vč. části odvodů 

sociálního a zdravotního pojištění, financování prostor 

poradny 

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 5 6 5 3 24 170 000 Kč 45 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

46 3252 PRO Gaudia, z. ú. 26641135 4

Podpora pacientů s onkologickým 

či jiným závažným onemocněním 

a jejich blízkých

Nemocnice Milosrdných 

sester Sv. Karla 

Boromejského v Praze, 

Ambulantní služby 

Jeseniova 1164/47, 

Praha 3

mzdy terapeutů v přímé péči o klienty, mzda 

koordinátora projektu, provozní náklady - telefony 

terapeutů, nájem ambulance, účetní služby

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4 5 4 5 4 22 50 000 Kč 5 000 Kč

Projekt splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

47 3136 Prostor plus o.p.s. 26594633 2 Program Pilot Ječná 505/2, Praha 2

částečná úhrada provozních a osobních nákladů, a to 

konkrétně: potraviny na výjezdy s dětmi, kancelářské 

potřeby, ostatní materiálové náklady (hygienický a 

zdravotnický materiál, terapeutické pomůcky), 

elektřina, telefony, poštovné, kurzy a školení, 

supervize, ostatní služby (služby spojené s nájmem, 

víkendové výjezdy a jednorázové akce), DPP - 

psycholog

Podpora v 

režimu de 

minimis.

5 5 6 5 2 23 30 000 Kč 6 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

48 3301 Ruka pro život o.p.s. 27017699 1 Denní stacionář Praha

Rajmonova 1199/4, 

Taussigova 1889/15a, 

Praha 8, Skloněná 

308/16, Praha 9

hrubé mzdy vč. odvodů na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění, hygienické, ochranné a dezinfekční 

prostředky pro pracovníky přímé péče i pro uživatele 

služby, nájemné prostor, úhrada za svoz komunálního 

odpadu, náklady spojené k prohlídkami požární 

ochrany, BOZP a elektro, vzdělávání pracovníků přímé 

péče

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

5 5 6 6 2 24 30 000 Kč 20 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

49 3287 SANANIM z. ú. 00496090 3
Ambulance pro gambling 

SANANIM
Žitná 1574/51, Praha 1

nákup kancelářských prostředků a tonerů, nákup 

hygienických prostředků, dezinfekce, respirátorů pro 

klienty, drobného vybavení kanceláře, provoz 

kanceláře - odběr elektřiny, tepla, nájem, částečně 

poplatky za telefonní služby a internet, částečné 

pokrytí mzdových nákladů realizačního týmu

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 5 6 4 6 26 100 000 Kč 15 000 Kč

Projekt zcela splňuje rozsah a kvalitu požadavků dotačního programu v 

daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její rozsah a kvalitu zpracování projektu; částka byla 

dále krácena s ohledem na výši alokovaných prostředků.  

50 3255 Sdílny generací, z. s. 03629228 2 Mezigenerační workshopy

KC Vozovna, Za 

Žižkovskou vozovnou 

2687/18, Praha 3

mzdy, pronájem prostor, účetní náklady, kancelářské 

potřeby a spotřební materiál, lektorné, propagace, 

telefonní poplatky

Podpora v 

režimu de 

minimis.

5 4 6 4 2 21 175 200 Kč 6 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  



Dotační program pro oblast sociální a zdravotní

51 3280
Senioři České republiky, z. s., 

Základní organizace Praha 3 
02348136 2

Aby člověk nebyl sám - aktivní 

senioři Praha 3
Olšanská 266/7, Praha 3

zajištění provozu klubu, energie, služby spojené s 

nájemní smlouvou, povinné pojištění, úklid a drobné 

opravy, zajištění povinné výroční členské schůze, 

zajištění poznávacích zájezdů tuzemských i do 

zahraničí, zajištění vzdělávacích a společenských 

akcí, zajištění vstupenek na kulturní akce a příspěvky 

na sportovní akce

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 5 6 6 6 28 174 300 Kč 80 000 Kč

Služba zcela splňuje rozsah a kvalitu požadavků dotačního programu v 

daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v návaznosti na 

fungování služby, její rozsah a kvalitu zpracování projektu; částka byla 

dále krácena s ohledem na výši alokovaných prostředků.  

52 3214 SOS dětské vesničky, z.s. 00407933 1

SOS Kompas - Podpora rodin 

ohrožených odebráním dítěte v 

Praze pro rok 2022

Praha 3 mzdové náklady a nájemné

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 5 6 6 2 24 250 000 Kč 10 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

53 3296
Terapeutická linka Sluchátko, 

z.ú. 
09497595 2 Terapeutická linka Sluchátko Praha 3

mzdy psychoterapeutů, vedoucího linky a koordinátora 

projektu, tisk informačních letáků, právní, ekonomické 

a účetní služby

Podpora v 

režimu de 

minimis.

4 4 6 4 2 20 104 650 Kč 0 Kč

Předložená žádost splnila v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky 

dotačního programu v daném podprogramu. Nicméně vzhledem k 

zanedbatelné výši výsledné podpory v návaznosti na alokaci prostředků a 

jejich využití nedoporučuje komise tento projekt k finanční podpoře.

54 3141 Tichý svět, o.p.s. 26611716 1 Tichá linka Na Strži 1683/40, Praha 4
částečná úhrada mzdových nákladů tlumočníků a 

služby (supervize a informace o službě)

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

5 4 6 6 3 24 50 000 Kč 10 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

55 3083 TŘI, z.ú. 18623433 4
Hospic Dobrého Pastýře v 

Čerčanech

Hospic Dobrého Pastýře, 

Sokolská 584, Čerčany
provozní náklady (nákup energií: elektřina, plyn)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 5 4 5 4 23 50 000 Kč 26 000 Kč

Projekt splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

56 3273
Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha s.r.o. 
46358978 2

Dobrovolnická činnost studentů 

ve prospěch seniorů a dětí s 

postižením - aplikace nových 

trendů do oblasti speciálně 

pedagogické podpory

Integrační centrum 

Zahrada, U Zásobní 

zahrady 2445/8, 

Pečovatelská služba 

Praha 3, Roháčova 

268/26, Praha 3

osobní náklady 5 x DPP: sociální pracovník (odborný 

dohled, aktéři aktivit a vedení studentů), pracovník 

Integračního centra Zahrada (odborný dohled, aktér 

aktivit a vedení studentů), koordinátor projektu, 

administrativní pracovník (finanční řízení projektu), 

materiální náklady (spotřební materiál pro 

volnočasové aktivity, výtvarné potřeby)

Podpora v 

režimu de 

minimis.

5 4 6 3 6 24 40 300 Kč 5 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

57 3288 Zájmový klub seniorů z.s. 04472306 2
Podpora pozitivního aktivního 

života seniorů
Hořanská 1514/2, Praha 3

technické a provozní zajištění činnosti klubu (TUV, 

elektřina, služby, voda, vedení projektu a účetnictví, 

honoráře pro účinkující včetně dopravy, propagace 

jednotlivých akcí, tisk, grafika, telekomunikační 

náklady, kancelářské potřeby, hygienické a úklidové 

prostředky, dezinfekční prostředky

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

4 4 5 5 6 24 100 000 Kč 32 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

58 3244 Židovská obec v Praze 00445258 1 Osobní asistence

Hl. město Praha  v 

domácnostech klientů, 

kontaktní místo: KDP 

Ezra, Izraelská 712/1, 

Praha 3

částečné pokrytí nákladů při zajištění péče o klienty, 

částečné pokrytí mzdových nákladů pracovníků v 

přímé

péči (sociální pracovnice, osobní asistentky)

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 5 6 6 2 24 65 000 Kč 20 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

59 3249 Židovská obec v Praze 00445258 1 Domácí zdravotní péče

Hl. město Praha  v 

domácnostech klientů, 

kontaktní místo: KDP 

Ezra, Izraelská 712/1, 

Praha 3

částečná úhrada mzdových nákladů (zdravotní sestra), 

zdravotnický materiál

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

5 5 6 6 3 25 60 000 Kč 17 000 Kč

Služba splňuje v dostatečném rozsahu a kvalitě požadavky dotačního 

programu v daném podprogramu. Částka podpory byla stanovena v 

návaznosti na zpracovaný projekt, jeho rozpočet, potřebnost z hlediska 

Prahy 3, profil a historii žadatele; částka byla dále krácena s ohledem na 

výši alokovaných prostředků.  

5 276 223 Kč 893 300 Kč



Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb

Místo realizace Konkrétní účel použití finančních prostředků

1 3295
"Rodinné a komunitní 

centrum PALEČEK"
26623081 Abeceda pro rodinu 2022

Písecká 1672/17, 

Praha 3

kancelářské potřeby, vybavení centra, výměna 

zničených pomůcek, desinfekční a ochranné 

pomůcky, spotřeba elektrické energie v centru a 

poradenském bytě, telefonní služby, internet, 

nájemné centra a poradenského bytu, služby 

účetní, školení, náklady na vedení projektu, 

denní službu v centru, lektory vzdělávacích 

aktivit, poradce, koordinátorky, lektory kurzů, a to 

včetně odvodů na zdravotním a sociálním 

pojištění

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

1 251 350 Kč 451 000 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 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).

2 3341
"Rodinné a komunitní 

centrum PALEČEK"
26623081 Jdeme s rodinou 2022

Písecká 1672/17, 

Praha 3

nájemné, spotřeba elektrické energie, vodné a 

stočné, kancelářské potřeby, úklidové, čistící a 

desinfekční prostředky, vybavení centra 

didaktickými pomůckami, opravy a udržování 

prostor, náklady na služby účetní, školení a kurzy 

zaměstnanců, telefony terénních pracovnic, 

mzdové náklady zaměstnanců projektu vč. 

pojistného, služby

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

715 000 Kč 255 700 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 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).

3 3286 Centrum MARTIN o.p.s. 22814655

Sociální rehabilitace - Vzdělání 

a praxe pro vstup na trh práce 

pro osoby s mentálním 

postižením

Koněvova 2430/162, 

Praha 3

mzdové náklady vč. pojištění pro sociální 

pracovníky, vytápění, vodné a stočné

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

140 000 Kč 57 400 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 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).

4 3142
Centrum pro integraci 

cizinců, o.p.s. 
26631997

Sociální poradenství, sociální 

rehabilitace pro cizince z 

Prahy 3

Pernerova 10/32, 

Praha 8 a terén Prahy 

3

mzdové náklady na sociální pracovníky a nájemné

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

109 880 Kč 31 500 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 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).  

Forma 

poskytnutí 

dotace

 ve vztahu 

k veřejné 

podpoře

Požadovaná výše 

dotace

Návrh Výboru 

pro dotační 

politiku

Slovní komentář

ID 

v 

DSW

Název / jméno žadatele
IČO / rok 

narození
Název projektu

Specifikace projektu

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

Vymezení účelu

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

Kritéria pro dotační program

1. Dlouhodobě fungující služba v oblasti sociálních nebo návazných služeb

2. Historie podpory ze strany městské části Praha 3 – souvislá podpora organizace (poskytovatele služeb) alespoň třikrát v posledních 

čtyřech letech
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5 3327
Dům dětí a mládeže Praha 3 

- Ulita 
45241848

Klub Beztíže: preventivní 

sociální služba pro děti a 

mládež

Na Balkáně 2866/17a, 

Praha 3

personální výdaje na pracovníky přímé péče a 

vedení služby, provoz a údržba zařízení, 

supervize, propagace, lektorné, materiál a nákup 

vybavení, služby

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

600 000 Kč 104 000 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 kapacit služby v žádosti 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).

6 3283 ERGO Aktiv, o.p.s. 26554364
Denní stacionář pro osoby se 

získaným poškozením mozku

Olšanská 2666/7, 

Praha 3

mzdy pracovníků v sociálních službách 

(ergoterapeut) včetně odvodů

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

41 390 Kč 32 500 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 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).

7 3155 HEWER, z.s. 66000653
Osobní asistence pro občany 

MČ Praha 3 v roce 2022

Černokostelecká 

2020/20, Praha 10 

(kancelář) a domácí 

prostředí klientů

částečná úhrada osobních nákladů pracovníků v 

přímé péči

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

110 000 Kč 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 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).

8 3112 Husitské centrum, o.p.s. 26486971 Provoz NPK Husita

Roháčova 1305/66, 

Praha 3 a 

bezprostřední okolí.

kancelářské potřeby, opravy, telefony a ostatní 

spoje (internet, pošta), právní a ekonomické 

služby, školení a kurzy (vzdělávání kontaktních 

pracovníků), pořízení software, supervize, IT, 

PR, hrubé mzdy vč. pojistného

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

297 000 Kč 129 400 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 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).  

9 3330 My.Aktivity o.p.s. 24191345 Předškolka na Pražačce
Nad Ohradou 2667/17, 

Praha 3

náklady na pedagogické pracovníky, 

koordinátory, nájemné klubovny, šatny, 

sociálního zařízení a sportovišť včetně 

tělocvičny, materiálové náklady, výukové 

vybavení

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

138 042 Kč 63 000 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 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).  

10 3348 My.Aktivity o.p.s. 24191345

Rodinné a pohybové centrum 

Pražačka - celoroční aktivity 

pro rodiny Prahy 3

Nad Ohradou 2667/17, 

Praha 3, vybrané 

lokality MČ Praha 3

náklady na manažera rodinného centra, recepční, 

administrativní práce, úklid a údržba prostor, 

online komunikace, pronájem prostor, grafické 

práce, pronájem tiskárny / kopírky, nákup 

vybavení, náklady na energie a odvoz odpadu

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

317 600 Kč 134 600 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 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).  
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11 3148 NOVÁ TROJKA, z.s. 26594161
V NOVÉ TROJCE VŠICHNI 

SPOLU 2022

Jeseniova 519/19, 

Praha 3

kancelářské, hygienické a výtvarné potřeby, 

odborná literatura, drobné odměny pro děti a 

vybavení centra, 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, účetní a rezervační 

SW, poměrná část režijních nákladů organizace, 

supervize týmu, tisk propagačních materiálů, 

pojištění majetku a odpovědnosti, náklady na 

přímé pracovníky projektu vč. pojistného, 

poměrná část nákladů na režijní pracovníky

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

999 792 Kč 687 600 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 kapacit služby v síti (žádosti) a schválené 

cenové hladiny, dále byl upraven dle koeficientu působnosti 

(lokální 1) a podílu financování MČ (základní úroveň 0,2 u 

návazných služeb).

12 3243 R - Mosty, z.s. 67776779
Nízkoprahový klub pro děti a 

mládež R-Mosty

Koněvova 605/2, 

Praha 3

mzdové náklady, ostatní osobní náklady, 

pojištění, údržba objektu, telekomunikace, 

energie, supervize, právní a ekonomické služby, 

DHM, DNM, cestovné, služby spojené s nájmem, 

vzdělávání, PHM

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

754 661 Kč 228 000 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 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).  

13 3351 R - Mosty, z.s. 67776779
Sociálně právní poradna R-

Mosty 2022

Blahoslavova 230/4, 

Praha 3

mzdové náklady, ostatní osobní náklady, 

pojištění, údržba objektu, telekomunikace, 

energie, supervize, právní a ekonomické služby, 

DHM, DNM, cestovné, služby spojené s nájmem, 

vzdělávání, PHM

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

608 820 Kč 169 100 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 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).  

14 3101 REMEDIUM Praha o.p.s. 68403186 Vzdělávání seniorů

Táboritská 22/15, 

Havlíčkovo nám. 

746/11, Praha 3

nájemné, energie, část mzdy pracovníků projektu 

včetně odvodů, náklady na lektory, koordinátory, 

pokladní a IT pracovníka, část nákladů na úklid, 

vybavení a propagaci

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

160 000 Kč 31 000 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 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).  

15 3102 REMEDIUM Praha o.p.s. 68403186 Klub Remedium
Táboritská 22/15, 

Praha 3 

náklady na sociální pracovníky vč. odvodů,  

nájemné, drobné opravy a údržba, úklid, správa 

PC sítě, účetní služby a režijní materiál

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

199 000 Kč 144 000 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 kapacit služby v síti (žádosti) a schválené 

cenové hladiny, dále byl upraven dle koeficientu působnosti 

(lokální 1) a podílu financování MČ (základní úroveň 0,1 u 

sociálních služeb).  

16 3207 REMEDIUM Praha o.p.s. 68403186
Občanská poradna 

REMEDIUM

Křišťanova 1698/15, 

Praha 3, V Pražské 

bráně 74, Beroun

osobní náklady včetně odvodů, nájemné, povinné 

vzdělávání, úklid prostor OP, aktualizace ASPI, 

klientská databáze, správa webu a sítě

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

150 000 Kč 73 300 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 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).  

17 3352
Sdružení pro integraci a 

migraci, o. p. s. 
26612933 Pomocná ruka

Havlíčkovo náměstí 

189/2, Praha 3

osobní náklady včetně odvodů, náklady na 

interkulturní pracovníky, energie, nájemné, 

kancelářské potřeby, účetní, supervize 

pracovníků, tlumočení, překlady

Mimo režim 

veřejné 

podpory.

550 000 Kč 28 000 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 kapacit služby v žádosti a schválené 

cenové hladiny, dále byl upraven dle koeficientu působnosti 

(celopražská 0,07) a podílu financování MČ (základní úrovně 0,1 u 

sociálních služeb).  
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18 3152
Středisko křesťanské 

pomoci Horní Počernice
69780145

Středisko křesťanské pomoci 

Horní Počernice - Azylový dům

Křovinovo náměstí 

11/16, Praha 9

energie (elektřina, plyn, vodné a stočné), část 

nájemného

Podpora ve 

formě 

vyrovnávací 

platby.

120 000 Kč 94 900 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 kapacit služby v síti (žádosti) a 

schválené cenové hladiny, dále byl upraven dle koeficientu 

působnosti (celopražská 0,07) a podílu financování MČ (základní 

úrovně 0,1 u sociálních služeb). 

7 262 535 Kč 2 825 000 Kč


