
Dotace 2023

Dotační program pro oblast životního prostředí

Kritéria pro stanovení výše dotace pro všechny podprogramy
max. počet bodů 

za kritérium

1. Kvalita zpracování projektu

   - přesné definování cíle projektu a kvalita zpracování žádosti 

   - projednání cílů projektu s dotčenou veřejností (participace) 

   - soulad cílů projektu s cíli příslušného dotačního podprogramu 

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

   - podrobný položkový rozpočet členěný na náklady související s jednotlivými typy prací a služeb a materiálové náklady 

   - za uznatelné náklady se považují náklady vynaložené na aktivity odpovídající obsahové stránce a cílům projektu

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

   - poměr spoluúčasti vůči požadované dotaci 

3. Význam projektu pro obyvatele Prahy 3

   - projekt musí prokázat přímé a nepřímé zapojení obyvatel Prahy 3 

   - projekt musí prokázat, jaký přínos má pro obyvatele Prahy 3

4. Udržitelnost projektu 

   - popis následné péče vč. nákladů na tuto péči po dobu 3 let (podprogram 1 a 2) 

5. Společenská odpovědnost projektu, např.:

   - projekt nemá žádné negativní dopady na přírodu, životní prostředí či klima 

   - projekt podporuje aktivní zapojení menšin či znevýhodněných skupin 

   - aktivní zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace či osob s jiným postižením 

   - projekt přímo podporuje vytváření rovných příležitostí pro muže a ženy 

   - projekt počítá s aktivní účastí seniorů a dětí 

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

1 5260
01/71 ZO ČSOP 

KONIKLEC 
49629204 1

Ochrana jírovce maďalu proti 

klíněnce jírovcové ve 

vnitroblocích Prahy 3

Vnitrobloky č. 1 až 21, Praha 3

koordinátor projektu, pracovníci na hrabání listí a 

sběr listí, toner na tisk map, účetní služby, obnova 

nářadí (hrábě, pracovní rukavice)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,38 3,88 4,13 3,75 4,00 20,14 49 900 Kč 49 900 Kč

Dlouhodobý projekt, přispívající 

ke snížení stavu klíněnky 

jírovcové a jejího škodlivého vlivu 

na stromy. Projekt splňuje 

podmínky pro udělení dotace 

v rámci zeleného podprogramu.

2 5451
01/71 ZO ČSOP 

KONIKLEC 
49629204 3 Eko-hraní Koniklec

Ekocentrum Koniklec, Vlkova 

2725/34, Praha 3 + terén 

pražských přírodních lokalit

odborná tvorba environmentálního programu v 

ucelených na sebe navazující blocích, odborné 

vedení programu s dětmi a lektorování včetně 

přípravy pomůcek, pracovních listů apod., grafické 

zpracování a tisk propagačního letáku, IT řešení 

(web - informace, online přihlášky), materiál - 

herní pomůcky, kancelářské a výtvarné potřeby, 

pomůcky pro realizaci EV (entomologické lupy, 

pinzety, odchytové síťky, určovací klíče, Petriho 

misky, Ph papírky, spreje, odběrné válce, atd.), 

papíry, pastelky, papíry do tiskárny a kopírky, 

tonery, laminovací folie, psací potřeby, lepidla, 

drobné potřeby, obálky, lepící štítky, desky, 

vybavení lékárničky, odměny (např. trička pro 

děti), reflexní náramky, cestovní náklady (jízdenky 

za vlak apod.), stravování na celodenních akcích a 

víkendových akcích, vzdělávání (vzdělávací 

semináře pro lektory, pedagogické pracovníky, 

vedoucí oddílů apod.), režijní náklady (podíl na 

nájmu a energii, telefony, internet)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,43 4,14 4,00 3,43 3,14 19,14 143 700 Kč 0 Kč

Komplexně zpracovaný projekt 

v rámci žlutého podprogramu, 

který při stávajícím vyčleněném 

objemu finančních prostředků 

pro oblast životního prostředí 

nelze v požadované výši podpořit.
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   - popis opatření zajišťujících udržitelnost projektu po dobu 3 let vč. jeho ohleduplnosti k životnímu prostředí (podprogram 1,2,3) 

Podprogramy oblasti

1. Zelený podprogram – zakládání a obnova zeleně 

2. Modrý podprogram – voda a biodiverzita 

3. Žlutý podprogram – vzdělávání a výchova 
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3 5390

Junák - český skaut, 4. 

přístav Jana Nerudy Praha, 

z. s.

61387941 3
Včelařský kroužek pro 4. 

přístavu
Pitterova 2892/1, Praha 3

ochranné prostředky (kombinézy, kabáty, 

klobouky, rukavice), výukové postery, kuřáky, 

materiál na údržbu vybavení (štětce, barvy, 

spojovací materiál, desky styrodur), spotřební 

materiál (rámkové přířezy), léčivo pro včely, 

náklady na cestovné na soutěž Zlatá včela, 

náklady na soustředění Rojení 2023, vzdělávání 

vedoucích kroužku, odborná literatura, 

odvíčkovací talíř

Podpora v režimu 

de minimis.
4,11 4,33 4,33 4,11 3,89 20,77 35 200 Kč 35 200 Kč

Cílem projektu je zajištění péče 

o včely a s tím související 

vzdělávání dětí v rámci 

včelařského kroužku. Projekt 

splňuje kritéria pro udělení 

dotace.

4 5223
Klub rodičů při Miličově 

domě
70813833 3

komplexní zelenomodrožlutá 

celoroční činnost
Sauerova 1836/2, Praha 3

zajištění tematických vzdělávacích programů, 

instalace hmyzího hotelu, doplnění a obnova 

vyvýšených záhonů, úprava dešťového svodu ze 

střechy školky pro možnost jímání dešťové vody, 

nákup barelu na dešťovou vodu a nákup 

tematických vzdělávacích hraček a knih

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,00 3,75 4,25 3,88 4,75 20,63 27 000 Kč 27 000 Kč

Projekt je zaměřen na vzdělávání 

předškolních dětí v oblasti 

životního prostředí. Splňuje 

podmínky dotačního žlutého 

programu.

5 5278 Knížek Jan 1959 3

Unikátní historické 

ekosystémy Prahy 3 ve 

fotografiích - edukační výstava

Informační centrum Praha 3, 

Milešovská 846/1, Praha 3

pořízení 10 velkoplošných panelů formátu B1 s 

fotografiemi a doprovodnými texty, výroba 

akvaterária, osvětlení a vodního filtru, propagace 

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,00 2,33 3,22 2,22 2,78 13,55 47 000 Kč 0 Kč

Projekt nesplňuje minimální 

bodové kritérium pro udělení 

dotace. Nedostatečně 

zpracovaný projekt v rámci 

žlutého podprogramu.

6 5466
Společenství Domažlická 

4/1505, PRAHA 3
28912667 1

Revitalizace společných 

prostor – Sadové úpravy 

dvorku

Domažlická 1505/4, Praha 3

sadové úpravy (příprava plochy, odstranění 

původní dlažby a původního podkladu na zeminu, 

odpad, úklid, doplnění nové zeminy v ploše pro 

výsadby a doplnění podsypu pod nový povrch 

(materiál, přesun hmot), rozhrnutí zeminy a štěrků, 

hutnění štěrků, pochozí plochy (velkoformátová 

dlažba/dřevěná paluba), mobiliář (lavičky, stoly, 

židle skládací), úprava terénu a výsadba zeleně 

(kultivace půdy - uhrabání, válení), výsadby 

solitéry (keře, trvalky, hloubení jamek pro 

vysazování rostlin s výměnou půdy (stromy a sol. 

keře), hloubení jamek pro vysazování rostlin bez 

výměny půdy, výsadba dřeviny s balem, výsadba 

keře, výsadba květin hrnkových, minerální a 

výsadbový substrát pro výsadbu stromů, keřů, 

trvalek, výměna ve výsadbové jámě vč. dopravy 

substrátu, mulčování, přesuny hmot pro 

sadovnické účely (ručně, bez použití 

mechanizace), doprava, poplatek za uložení 

bioodpadu

Podpora v režimu 

de minimis.
2,67 4,44 3,00 3,00 2,67 15,78 250 000 Kč 0 Kč

Projekt nesplňuje minimální 

bodové kritérium pro udělení 

dotace v rámci zeleného 

podprogramu. Popis projektu je 

nedostatečně zpracovaný.

7 5454
Společenství vlastníků 

Blodkova 1372, Praha 3
26430622 2

Obnova studny ve vnitrobloku 

bytových domů

vnitroblok domu Blodkova 

1372/6, Praha 3

odčerpání vody průmyslovým kalovým čerpadlem, 

odstranění nečistoty z pažení kartáčem a proudem 

vody, vymazání spár mezi skružemi, 

oprava/výměna skruží, odkopání zeminy a 

instalace horní skruže do betonového lůžka, 

odebrání a výměna rozpadajícího se vršku studny 

a výkop límce kolem, opláchnutí a znovu 

odčerpání studny, vytěžení sedimentu až po dno 

studny, rozkalení jemných nečistot, aplikace 

dezinfekčního přípravku, vyčerpání vody s 

šokovým množstvím dezinfekce a nastoupání 

čisté vody, omytí pláště studny čistou vodou, 

výměna děleného betonového víka, instalace nové 

pumpy (pumpa vč. materiálu)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,22 4,00 3,89 4,44 3,56 20,11 70 000 Kč 70 000 Kč

Projekt je zaměřen na obnovu 

staré studně, splnil podmínky pro 

přidělení dotace.

8 5468

Společenství vlastníků 

domu Basilejské náměstí 

97, 98, 99

24244651 2
Hydrogeologický průzkum 

studny
Basilejské náměstí 97, Praha 3 hydrogeologický průzkum – posudek studny

Mimo režim veřejné 

podpory.
2,50 2,38 3,88 3,25 2,88 14,89 30 000 Kč 0 Kč

Projekt nesplňuje minimální 

bodové kritérium pro udělení 

dotace. Nedostatečně připravený 

projekt.

9 5469

Společenství vlastníků 

domu Basilejské náměstí 

97, 98, 99

24244651 1
Studie rekultivace otevřeného 

dvora
Ke Kapslovně 22, Praha 3 zpracování studie rekultivace otevřeného dvora

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,00 2,11 3,00 2,78 2,78 13,67 45 000 Kč 0 Kč

Projekt nesplňuje minimální 

bodové kritérium pro udělení 

dotace. Nedostatečně připravený 

projekt

10 5227

Společenství vlastníků 

jednotek Biskupcova 

20/512

24782092 2

Využití dešťové vody _ nádrže 

napojené na okap domů 

Biskupcova 20 a 22

zahrádka vedle domu 

Biskupcova 512/20, Praha 3

nádoby na dešťovou vodu, zapravení nádoby - 

betonový podstavec, sběrače vody ze svodu, 

úprava svodového systému

Podpora v režimu 

de minimis.
3,89 3,67 4,11 4,33 4,22 20,22 47 000 Kč 47 000 Kč

Projekt je zaměřen na 

zadržování dešťové vody ve 

vnitrobloku a jejího následného 

využití pro zálivku zahrádky, 

splňuje podmínky pro udělení 

dotace.
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11 5283

Společenství vlastníků 

jednotek Biskupcova 

22/537

28959248 1 Dvorek v Biskupcově Biskupcova 537/22, Praha 3

bourání stávajícího betonu a odtěžení podkladního 

štěrku, odvoz a likvidace vytěženého materiálu, 

instalace nového povrchu - zeminy a travního 

koberce, strom a jeho sadba, vyvýšený záhon a 

doplňková zeleň

Mimo režim veřejné 

podpory.
5,00 4,33 3,89 4,67 4,00 21,89 44 915 Kč 40 000 Kč

Projekt je zaměřen na přeměnu 

betonového dvora na 

odpočinkovou zahradu pro 

komunitní setkávání obyvatel. 

Splňuje podmínky pro přidělení 

dotace.

12 3443

Společenství vlastníků 

jednotek Hořanská 

č.p.1513, č.p 1514, č.p. 

1515

24144193 2
Výsadba dřevin, zadržování 

dešťové vody

Hořanská 

č.p.1513,č.p.1514,č.p.1515, 

Praha 3

pořízení sudů na dešťovou vodu a zavlažovacího 

systému vč. příslušenství, dopravy a instalace, 

pořízení stromu (jírovec pleťový "BRIOTII") a 

zeminy vč. ostatních nákladů souvisejících s 

výsadbou stromu

Podpora v režimu 

de minimis.
4,78 4,33 3,89 4,56 4,44 22,00 44 093 Kč 37 700 Kč

Projekt je zaměřen na 

zadržování dešťové vody a jejího 

následného využití k zálivce 

vegetačních ploch včetně 

posílení biodiversity výsadbou 

dřevin, Velmi dobře splňuje cíle 

modrého podprogramu. 

Požadovaná výše dotace 

ponížena o nezpůsobilou položku 

rozpočtu - navýšení ceny o inflaci 

15 %.

13 5450

Společenství vlastníků 

jednotek, Žižkovo náměstí 

4, Praha 3

26482819 1

Participace a vypracování 

studie na obnovu vnitrobloku 

Žižkovo náměstí 4

Žižkovo náměstí 1769/4, 

Praha 3

mapování potřeb (setkání, anketa, zpráva), 

konzultace, studie, návrh úprav

Podpora v režimu 

de minimis.
4,44 4,45 4,50 3,22 3,44 20,05 12 000 Kč 12 000 Kč

Projekt splňuje minimální bodové 

kritérium pro udělení dotace v 

rámci zeleného podprogramu.

14 5340
Ústav modelů ve 

vzdělávání, zapsaný ústav
03380092 3

Udržitelný rozvoj - workshopy 

pro děti v Království železnic

KRÁLOVSTVÍ ŽELEZIC, 

Stroupežnického 23, Praha 5
část nájemného v expozici

Podpora v režimu 

de minimis.
3,13 1,88 2,50 2,25 2,75 12,51 184 000 Kč 0 Kč

Projekt nesplňuje minimální 

bodové kritérium pro udělení 

dotace. Nedostatečně 

zpracovaný projekt v rámci 

žlutého podprogramu.

15 5435 Vaněčková Eva, Mgr., PhD. 1980 2

Biologický management na 

jihozápadním svahu Vrchu sv. 

Kříže

jihozápadní svah Vrchu sv. 

Kříže při Prokopově ulici na 

Praze 3 (souřadnice: 

50.0844014N, 14.4574525E)

potřeby pro likvidaci monokultury pámelníku, 

náletových dřevin a invazivních druhů rostlin 

(horolezecké potřeby, pracovní náčiní, ochranný 

oděv, externí elektrický zdroj), položky nutné k 

vybudování stanovišť pro herpetofaunu a k 

vytvoření budek pro avifaunu, nákup osiva na 

výsadbu bylin pro motýly, prostředky k vytvoření 

závěrečné zprávy včetně dokumentace

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,22 3,00 3,56 3,11 3,56 16,45 50 000 Kč 0 Kč

Projekt nesplňuje minimální 

bodové kritérium pro udělení 

dotace v rámci modrého 

podprogramu. Projekt lze 

realizovat v součinnosti s OOŽP.

16 5284 Záhony pro školky z.s. 05291691 3 Záhony pro školky Mateřské školy v Praze 3

vytvoření záhonů na školních zahradách vč. 

sadby, osiva a zahradnických pomůcek, zajištění 

seminářů pro vyučující a workshopů pro děti

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,88 3,75 4,60 3,38 4,60 20,21 50 000 Kč 19 000 Kč

Projekt splnil minimální bodové 

kritérium pro udělení dotace v 

rámci žlutého podprogramu.

17 5406 Zvířecí svět, z.s. 04790944 2 Zvířecí svět 2023 Praha 3
veterinární péče, léky, odblešení, odčervení, 

krmivo vč. veterinárních diet, stelivo, phm

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,11 2,89 2,44 2,56 2,67 13,67 25 000 Kč 0 Kč

Projekt nesplňuje minimální 

bodové kritérium pro udělení 

dotace v rámci modrého 

podprogramu. 

1 154 808 Kč 337 800 Kč
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Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu

Podprogramy oblasti: Kritéria pro stanovení výše dotace pro všechny podprogramy
max. počet bodů 

za kritérium

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

2. Podpora sportu pro širokou veřejnost    - kvalita zpracování

    (nevýkonnostní sport)    - soulad s cíli dotačního programu

3. Podpora handicapovaných sportovců a seniorů    - 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)

3. Význam projektu pro obyvatele Prahy 3 5

4. Velikost členské základny / předpokládaný počet účastníků 5

5. Kontinuita projektu 5

6. Společenská odpovědnost projektu, např.:

   - ekologická udržitelnost projektu, ohleduplnost k životnímu prostředí

   - aktivní zapojení menšin a znevýhodněných skupin obyvatel

   - aktivní zapojení osob s omezenou schopností pohybu a orientace či osob s jiným postižením

   - rovné příležitosti žen a mužů

   - aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

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

1 5441 Box club Žižkov, z.s. 63828430 1
Projekt DUO prevence 

kriminality a drog

Fittop fitness&spa, Seifertova 

49, Praha 3

nákup sportovních pomůcek, realizace závěrečné 

exhibice každé boxerské dvojice, odměny pro 

účastníky a asistenta trenéra

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,44 3,33 4,11 4,00 4,78 4,33 24,99 107 100 Kč 50 000 Kč

Komise podporuje společenský 

přínos projektu pro děti a mládež 

Prahy 3 a kontinuitu projektu. 

Dotace snížena z důvodu 

omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3.

2 5442 Box club Žižkov, z.s. 63828430 1
Příspěvek na provoz Box 

Clubu Žižkov

Fittop fitness&spa, Seifertova 

49, Praha 3
pronájem tělocvičny, odměna pro asistenta trenéra

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,78 3,33 3,89 3,78 4,33 4,33 23,44 112 000 Kč 40 000 Kč

Komise opětovně 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 5350 Boxing club Rebel z.s. 04627083 1
Celoroční činnost dětí - 

Rebelátka 2023
Koněvova 57, Praha 3

obnova ochranných pomůcek pro děti (zejména 

rukavice a helmy), narážedla, lapy, boxovací pytle, 

zátěžové míče, částečné pokrytí nájmu a energií

Podpora v režimu 

de minimis.
4,22 3,56 3,56 3,33 4,22 3,56 22,45 71 000 Kč 20 000 Kč

Projekt s dobrým záměrem 

a kontinuitou. Dotace sníženy 

z důvodu omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3.

4 5366 Boxing club Rebel z.s. 04627083 3
Podpora handicapovaných 

sportovců v Rebelu
Koněvova 57, Praha 3

pomůcky a rozšíření vybavení, obnova bilanční 

podložky, částečné pokrytí provozu 

Podpora v režimu 

de minimis.
4,22 3,78 3,67 3,22 4,22 4,33 23,44 60 000 Kč 20 000 Kč

Projekt s dobrým záměrem a 

kontinuitou. Dotace sníženy z 

důvodu omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3.
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5 5379 Boxing club Rebel z.s. 04627083 2
Podpora provozu tělocvičny 

Rebel
Koněvova 57, Praha 3

částečné pokrytí nájmu, služby a energie, obměna 

spotřebního vybavení boxérny, propagace

Podpora v režimu 

de minimis.
3,89 3,44 3,78 3,56 4,11 3,56 22,34 33 800 Kč 15 000 Kč

Projekt s dobrým záměrem 

a kontinuitou. Dotace sníženy 

z důvodu omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3. 

Komise doporučuje do názvu 

projektu promítnout obsahový cíl 

projektu.

6 5460 Buči z.s. 22896163 1
Turistický oddíl mládeže ze 

sociálně slabých rodin

Území Prahy 3, výjezdní akce 

po celé ČR

nákup sportovního vybavení (jízdní kola, 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.
3,56 2,89 3,22 2,56 4,22 4,44 20,89 97 000 Kč 15 000 Kč

Dotace snížena opětovně 

z důvodu nevyváženého rozpočtu 

- vysoké náklady na akci na 

jednoho účastníka. Komise 

doporučuje aktualizovat 

případnou žádost pro další 

období.

7 5288 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
pronájem haly

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,11 3,56 3,22 4,22 4,22 4,11 23,44 250 000 Kč 20 000 Kč

Dotace snížena z těchto důvodů: 

opětovně chybí informace 

o zajištění financování i z jiných 

zdrojů; u pronájmu je vhodné 

doplnit, zda byly poptány i jiné 

možnosti.

8 5293 BUTCHIS, z.s. 27024784 1
Florbalové soustředění 

Butchis 2023

Střední škola technická Most, 

Dělnická 21, Most

pronájem, strava, ubytování, odměny trenérům, 

doprava na soustředění

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,44 3,22 2,89 3,78 4,00 3,33 20,66 195 000 Kč 15 000 Kč

Dotace snížena z těchto důvodů: 

opětovně chybí informace o 

zajištění financování i z jiných 

zdrojů.

9 5295 BUTCHIS, z.s. 27024784 1 Příměstský tábor s florbalem
Sportovní hala VŠE, Na 

Třebešíně 3215/1, Praha 3

pronájem prostor, strava a pitný režim, trenéři, 

zajištění fakultativní destinace

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,78 3,56 3,44 3,89 4,11 3,56 22,34 53 500 Kč 20 000 Kč

Dotace snížena z těchto důvodů: 

opětovně chybí informace o 

zajištění financování i z jiných 

zdrojů.

10 5256 Club Sport Vítkov, z.s. 22846026 1 Pohyb hrou CSV 2023
Sportovní areál Sport Vítkov, 

pod ulicí Pražačka, Praha 3

kvalifikovaní trenéři (beachvolejbal, všestrannost, 

gymnastika), úklid a údržba prostor, tiskové služby 

(letáky, diplomy), tréninkové pomůcky (míče, 

kužele, žebříky, lajny), vybavení lékárny, 

rehabilitační pomůcky

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,56 4,33 3,89 4,33 4,11 4,11 25,33 81 000 Kč 35 000 Kč

Dotace snížena o osobní potřeby 

sportovců a z důvodu 

omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3. 

Komise oceňuje kvalitu 

zpracování projektu a rozpočtu.

11 5276 Club Sport Vítkov, z.s. 22846026 2
Beachvolejbal pro každého  

CSV 2023

Sportovní areál Sport Vítkov, 

pod ulicí Pražačka, Praha 3

kvalifikovaný trenér, organizace turnajů, 

tematických akcí a pátečních volných her, úklid a 

údržba, čisticí prostředky, ceny, letáky, diplomy

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,11 4,22 3,67 4,44 4,22 3,44 24,1 80 000 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. 

Komise oceňuje kvalitu 

zpracování projektu a rozpočtu.

12 5464
Česká federace 

Powerchair Hockey z. s.
27051439 3

Celoroční činnost České 

federace Powerchair hockey 

z.s. 2023

Sportovní hala Třebešín, Na 

Třebešíně 3215/1, Praha 3

pronájem sportovní haly VŠE, mzdové náklady 

(manažer reprezentace, trenéři, reprezentace, 

osobní asistenti pro hráče, organizátor turnaje), 

zajištění zdravotníka na turnajích a soustředěních, 

cestovné pro hráče, osobní asistenty či rozhodčí, 

pronájem prostor pro školení rozhodčích a nákup 

materiálu pro rozhodčí

Podpora v režimu 

de minimis.
3,78 4,00 3,33 3,33 4,44 4,56 23,44 80 000 Kč 40 000 Kč

Dotace navržena z důvodu 

výborného záměru a podpory 

činnosti handicapovaných 

sportovců včetně kontinuity 

projektu.

13 5428 Event media s.r.o. 24269573 2 Zombie Night run Praha 2023 U památníku 1900, Praha 3
služby (časomíra, pronájem WC, stanů, zábran, 

cílová brána), tisk čísel a plakátů

Podpora v režimu 

de minimis.
2,78 3,00 2,11 2,44 2,33 2,33 14,99 150 000 Kč 0 Kč

Dotace nebyla přidělena z 

důvodu komerčnosti akce a 

nízkého společenského přínosu 

pro obyvatele Prahy 3.

14 5249 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, náklady na výlety

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,00 2,89 3,56 3,11 4,33 4,11 22 75 000 Kč 20 000 Kč

Komise podporuje činnost 

spolku, ale dotace snížena 

opětovně z důvodu 

nevyváženého rozpočtu a 

nejasného vztahu k Praze 3.
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15 5389

Junák - český skaut, 4. 

přístav Jana Nerudy Praha, 

z. s.

61387941 1
Lakrosový kroužek při 4. 

přístavu

Tréninky Pitterova 2892/1, 

Praha 3

nákup sportovního vybavení - brankářské 

vybavení, lakrosové hole, sítě na branky, doplnění 

sad našich dresů (opotřebení, ztráty, nové 

trenýrky), přenosné brankoviště (nebo materiál k 

jeho výrobě), tenisové míčky, částečné 

financování turnajů - ceny pro vítěze, pronájem 

hřišť a proplacení dopravy pořadatelům a 

rozhodčím (případně i zúčastněným týmům), 

částečné financování výjezdních soustředění - 

doprava, ubytování a pronájem sportovišť, 

pronájem tělocvičny na zimní přípravu

Podpora v režimu 

de minimis.
4,44 4,00 3,89 3,00 4,22 4,33 23,88 45 000 Kč 30 000 Kč

Projekt podpořen z důvodu: 

kvality zpracování projektu, 

kontinuální činnosti a 

společenského přínosu pro 

Prahu 3. Částka byla snížena 

z důvodu nevyváženého rozpočtu.

16 5242 Klub Art 4 People z.s. 05872413 2
Taneční a pohybové aktivity 

Klubu Art 4 People
Vlkova 23 a Vlkova 7, Praha 3

mzdové náklady pracovníků (správa, údržba, úklid 

sportoviště), odměny lektorů, opravy, nákup 

sportovního vybavení

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,11 3,89 3,33 3,11 3,11 3,00 20,55 100 000 Kč 10 000 Kč

Dotace snížena z důvodu 

omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3. 

17 5365
Klub národní házené Spoje 

Praha, z. s.
26635038 1 KNH Spoje Praha v roce 2023

Hřiště na národní házenou, Na 

Balkáně 812, Praha 3 + hřiště 

soupeřů v případě 

mistrovských utkání či turnajů

pronájmy hřiště, tělocvičen a sportovních hal, 

materiální zabezpečení (sportovní náčiní, dresy, 

tréninkové oblečení, tašky, lahve), 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 (úhrada DPP 

trenérům mládeže, nákup sportovního náčiní pro 

trenéry, úhrada nákladů za školení trenérů), 

doprava na utkání (úhrada nákladů za 

autobusovou dopravu, či dopravu osobními 

automobily na zápasy a turnaje), startovné na 

turnajích, soustředění (náklady na ubytování, 

stravování, vstupy (vleky) a výroba sportovních 

triček či dalšího textilu)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,67 4,44 4,00 3,33 4,67 4,00 25,11 70 000 Kč 50 000 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 5198
Kriketová Akademie ČR, 

z.s.
04386621 2 Rodinný den s kriketem 2023

Za Žižkovskou vozovnou 

2716/19, Praha 3

propagace sportu kriketu, zajištění a organizace 

akce, pronájem hřiště, trenéři a organizátoři, 

moderátoři akce a zdravotník, občerstvení pro 

děti, medaile a trofeje pro vítěze

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,00 4,11 3,44 3,44 3,89 3,33 22,21 33 500 Kč 10 000 Kč

Dotace snížena z důvodu: velmi 

nízké členské základny z Prahy 3 

a nízkého společenského přínosu 

akce. Doporučujeme žádat o 

dotaci opětovně na pravidelnou 

činnost oddílu. 

19 5373 LUDUS MAGNUS, z.s. 03578151 1
Sportovní kroužky při školách 

Praha 3

ZŠ Jiřího z Poděbrad, nám. J. 

z Poděbrad 1685/8, ZŠ 

Pražačka, Nad Ohradou 25, 

ZŠ Jarov, V Zahrádkách 1966, 

ZŠ Lupáčova,  Lupáčova 

1200, ZŠ Perunova, Perunova 

975, 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.
3,67 3,33 2,56 3,11 3,22 3,00 18,89 150 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu 

nízkého společenského přínosu 

pro obyvatele Prahy 3 a 

nekvalitního zpracování rozpočtu.

20 5311 My.Aktivity z.ú. 24191345 1

Cyklus sportovních a 

pohybových kroužků pro děti z 

Prahy 3

Sportovní a rekreační areál 

Pražačka, RPC Pražačka 

(sídlo), TJ Spoje Praha, 

tělocvična Gymnázium 

Pražačka, Praha 3

pronájem sportovišť, DPP (trenéři a lektoři 

kroužků, recepce vč. administrace a správy 

rezervačního systému), personální zajištění, 

služby (odborný poradce, organizátor turnajů a 

akcí pro širokou veřejnost, spolupráce se 

sportovními svazy), nákup sportovních potřeb, 

reklama a PR

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,00 3,89 4,22 4,33 4,44 3,89 23,77 239 800 Kč 65 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou 

kvalitní činnost a význam 

společnosti v Praze 3. Dotace 

sníženy z důvodu opětovně nízké 

kvality projektu a omezených 

finančních prostředků 

vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3.

21 5314 My.Aktivity z.ú. 24191345 3

Pravidelné pohybové aktivity 

seniorů z Prahy 3 a akce 

Sportovní hry pro seniory

RPC Pražačka, TJ Spoje 

Praha, Praha 3

pronájem prostor, DPP (lektoři a trenéři, rozhodčí 

a asistenti), DPČ (koordinátor aktivit a 

administrativa - rezervační systém, komunikace), 

personální zajištění, služby - zajištění občerstvení, 

nákup sportovního vybavení, náklady na povinnou 

publicitu v místě konání her

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,00 4,00 4,11 3,44 4,33 4,56 23,44 136 000 Kč 45 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou 

kvalitní činnost a význam 

společnosti v Praze 3. Dotace 

sníženy z důvodu opětovně nízké 

kvality projektu a omezených 

finančních prostředků 

vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3.
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22 5321 My.Aktivity z.ú. 24191345 1
Letní sportovní příměstské 

tábory pro děti z Prahy 3

SARAP, sídlo RPC Pražačka, 

Dětské dopravní hřiště a okolí, 

Praha 3

nájem prostor, jídelny a vybraných termínů na 

dopravním hřišti, příspěvek na stravování, DPP 

(lektoři příměstských táborů, pracovník recepce, 

administrace a správy rezervačního systému, 

pracovník na úklid prostor a prádelny), HPP 

(příprava a koordinace provozu příměstských 

táborů), personální zajištění, služby (grafické 

návrhy letáků, tisk, distribuce), nákup vybavení 

potřebného k realizaci příměstských táborů 

(výtvatné potřeby, pomůcky, hry apod.), pronájem 

tiskárny/kopírky, zajištění programu pro děti, 

pronájem rezervačního systému Webooker

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,00 3,89 4,33 3,78 4,33 3,89 23,22 244 000 Kč 50 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou 

kvalitní činnost a význam 

společnosti v Praze 3. Dotace 

sníženy z důvodu opětovně nízké 

kvality projektu a omezených 

finančních prostředků 

vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu 

z Dotačního fondu MČ Praha 3.

23 5353 My.Aktivity z.ú. 24191345 2
Rodinná sportovní odpoledne 

na Pražačce

SARAP, park Krejcárek, 

Praha 3

pronájem sportovišť, DPP (lektoři, trenéři, 

rozhodčí), HPP koordinátora akcí, služby (odborný 

sportovní poradce, lektoři, rozhodčí), DPČ 

administrativní zajištění, personální zajištění, 

věcné ceny pro vítěze, medaile a diplomy pro 

účastníky, služby (grafické návrhy a tisk 

materiálů), nájem sportovního nářadí, nákup 

nezbytných sportovních potřeb

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,00 3,78 4,11 3,89 3,89 3,89 22,56 86 640 Kč 10 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou 

kvalitní činnost a význam 

společnosti v Praze 3. Dotace 

sníženy z důvodu opětovně nízké 

kvality projektu a omezených 

finančních prostředků 

vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3.

24 5261 Nadační fond Žij svůj sen 08839387 1
Roční program pro mládež ve 

věku 13-18 let

Gymnázium na Pražačce, 

Praha 3

pronájem tělocvičny, odměny trenérům a 

pracovníkům projektu, propagace, tisk, webové 

stránky

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,11 2,67 2,89 2,44 1,78 2,78 15,67 70 000 Kč 0 Kč

Projekt nepodpořen z důvodu 

nízkého společenského přínosu 

pro obyvatele Prahy 3. Komise 

preferuje fungování projektu na 

komerční bázi. Chybějící pevná 

členská základna a historie 

projektu.

25 5204 NOVÁ TROJKA, z.s. 26594161 2
SPORTUJEME V NOVÉ 

TROJCE 2023

Rodinné a komunitní centrum 

Nová Trojka, Jeseniova 

519/19, Praha 3

materiálové náklady (kancelářské a hygienické 

potřeby, cvičební pomůcky pro vnitřní i venkovní 

aktivity), nemateriálové náklady (spotřeba 

elektrické energie, vodné a stočné, ÚT a TUV, 

nájemné, tisk propagačních materiálů, lektorné 

hrazené fakturou, školení, opravy a udržování), 

náklady na přímé pracovníky projektu vč. 

pojistného, poměrná část nákladů na režijní 

pracovníky

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,33 4,00 4,22 3,89 4,44 4,22 25,1 98 873 Kč 60 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou 

kvalitní činnost a společenský 

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 opětovně doporučuje 

validaci nákladů.

26 5443 OLYMP FLORBAL, z.s. 26575418 1

Podpora celoroční činnosti 

sportovního klubu OLYMP 

FLORBAL pro děti z MČ 

Praha 3

Lupáčova 1200/3, Praha 3
pronájem tělocvičen a hal, odměny trenérům, 

sportovní vybavení

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,33 4,11 3,78 3,00 4,11 4,00 23,33 20 000 Kč 10 000 Kč

Projekt podpořen z důvodu: 

kvality zpracování projektu, 

kontinuity projektu a 

společenského přínosu. Dotace 

snížena z důvodu omezených 

finančních prostředků 

vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3.

27 5226 Raptor Dojang, z.s. 26530431 1
Olympijský sport Taekwondo 

WT

Základní škola nám. Jiřího z 

Poděbrad 1685/7-8, Praha 3
část nájmu tělovýchovného zařízení

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,56 4,11 3,89 3,22 4,78 4,11 24,67 45 000 Kč 30 000 Kč

Komise oceňuje kvalitu 

zpracování projektu a 

dlouhodobou kontinuitu projektu. 

Dotace snížena z důvodu 

omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3.

28 5208 REMEDIUM Praha o.p.s. 68403186 2
Pohybové programy pro 

seniory
Táboritská 24, Praha 3

náklady na lektory, koordinátory a pokladní, část 

poplatků za energie a úklid prostor, propagace

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,22 4,22 4,22 3,78 4,44 4,11 24,99 130 000 Kč 80 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou 

činnost společnosti pro seniory 

Prahy 3 a společenskou 

odpovědnost. Dotace snížena z 

důvodu omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3.
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29 5440 Renesance pohybu z. s. 14393107 1

Podpora překážkového sportu 

a pohybové přípravy pro 

mládež

Primal Gym, Roháčova 93, 

Praha 3

příspěvek na energie a nájem prostor, startovné, 

práce trenérů, nákup dresů, nákup pomůcek pro 

dětské a mládežnické tréninky (kužely a atletické 

žebříčky, dětské varianty dřevěných kruhů pro 

ručkování, dětská síť na ručkování a lezení, 2x 

dopadová matrace pro větší bezpečnost při 

ručkování a lezení, terč a pomůcky pro učení se 

trefování hodem, atletické překážky, dřevěná 

bedna na skoky, lano na šplh, balanční kladina, 

ručkovací segmenty, tunel), kurz první pomoci pro 

děti, beseda se sportovcem (doprava a honorář 

pro sportovce), výjezdové soustředění (pronájem 

prostor sportoviště, doprava dětí)

Podpora v režimu 

de minimis.
4,60 3,56 3,11 2,67 2,33 3,80 20,07 90 000 Kč 10 000 Kč

Dotace snížena z důvodu 

omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3 a 

krátké doby působnosti. 

30 5408
SDRUŽENÍ ZÁVODŮ 

BĚCHOVICE
60456027 2

Závod Běchovice-Praha 127. 

ročník silničního závodu

START: 13. kilometr ulice 

Českobrodské v Běchovicích, 

CÍL: křižovatka ulice 

Koněvova a Za Žižkovskou 

vozovnou, Praha 3

přeprava zavazadel běžců ze startu do cíle, 

vybudování startovního a cílového zázemí, 

závodní kancelář, zajištění tratí Policií ČR, 

zdravotní služba, měření dosažených časů běžců, 

ozvučení, vysílačky, informování účastníků, jejich 

občerstvení v cíli i na trati závodu, rozhodčí, 

propagace, stream

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,11 3,89 3,67 4,44 4,89 3,44 24,44 250 000 Kč 50 000 Kč

Komise oceňuje tradici závodu, 

velké mediální zviditelnění Prahy 

3 jako nejstaršího silničního běhu 

v Čechách, propagaci aktivního 

způsobu života a společenský 

přínos. Dotace snížena z důvodu 

omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3.

31 5174 Senior fitnes z. s. 22724770 2 Senioři Prahy 3 v pohybu

Fittop fitness&spa, Seifertova 

560/49, Bazén 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, pronájem kancelářských prostor

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,44 3,89 4,11 3,67 4,56 4,33 25 50 000 Kč 40 000 Kč

Komise oceňuje nabídku 

sportovních aktivit pro seniory 

Prahy 3 a kontinuitu projektu. 

Dotace snížena z důvodu 

omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3.

32 5465

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů Praha 

- Žižkov

09266445 1
Kroužek mladých hasičů SDH 

Praha - Žižkov 2023

Na Balkáně 812, Praha 3 a 

přilehlý pozemek

požární nádrž, základna pro požární útok, sklopný 

terč, lehkoatletická překážka, tisk dětských 

hasičských triček SDH Žižkov, nájem sportovní 

haly TJ Sokol Žižkov II., helmy pro požární útok, 

výcvik vedoucích kroužku, odměna vedoucích 

kroužku

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,44 4,22 3,89 3,00 2,22 4,33 22,1 70 000 Kč 10 000 Kč

Komise oceňuje novou nabídku 

sportovních aktivit pro mládež 

Prahy 3 a v současné nelehké 

době společenský přínos. Dotace 

snížena z důvodu omezených 

finančních prostředků 

vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3.

33 5467

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů Praha 

- Žižkov

09266445 2
Sportovní oddíl SDH Praha - 

Žižkov

Na Balkáně 812, Praha 3 a 

přilehlý pozemek

figurína TFA, bariéra, tunel CTIF, kladina, kužel, 

megafon, proudnice, půlspojka k proudnici, palice 

pro TFA, pronájem tělocvičny TJ Sokol Žižkov II.

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,22 4,00 3,78 3,00 2,22 3,56 20,78 90 812 Kč 10 000 Kč

Komise oceňuje novou nabídku 

sportovních aktivit na území 

Prahy 3 a v současné nelehké 

době společenský přínos. Dotace 

snížena z důvodu omezených 

finančních prostředků 

vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3.

34 5394
SK Floorball Academy 

z. s.
01710699 1

Celoroční kurzy sportovní 

všestrannosti se specializací 

florbal pro děti a mládež z 

Prahy 3

ZŠ Perunova, Perunova 

975/6, Praha 3

trenérské a organizační vedení, náklady na 

pronájem sportovišť a prostor, materiální vybavení

Podpora v režimu 

de minimis.
4,00 4,11 3,78 4,11 4,11 3,89 24 28 000 Kč 20 000 Kč

Komise oceňuje nabídku 

sportovních aktivit pro Prahu 3 a 

kontinuitu projektu. Dotace 

snížena z důvodu omezených 

finančních prostředků 

vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu z Dotačního 

fondu MČ Praha 3.

35 5426
spolek Kung - Fu škola 

Petry Lorenzové
26634431 1 Léto 2023 Liberec -Rudolfov ubytování a strava, lektoři

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,78 3,33 3,22 2,78 3,78 3,44 20,33 50 000 Kč 10 000 Kč

Dotace snížena z důvodu: 

opětovné nízké kvality 

zpracování projektu, velmi nízké 

kvality rozpočtu a nízkého počtu 

účastníků. Komise znovu 

doporučuje zvýšit kvalitu 

zpracování projektu především 

rozpočtu.
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36 5446
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

akce - zajištění rozhodčích, technické čety, 

zdravotního dozoru, sanitky, elektronické 

časomíry, pronájem mobilních WC, medaile, 

diplomy, startovní čísla, pronájem haly, účastnické 

odměny (reflexní přívěsky, pásky, trika, ponožky, 

batohy, reklamní předměty, sladkosti), program, 

trenérský seminář - ubytování účastníků, odměny 

lektorům, náklady na výrobu sborníku her, 

doprava - soustředění, MČR, příměstské tábory,  

příměstské tábory - návštěva bazénu a lanového 

centra, vstupné, účastnická trika, výtvarný 

materiál, materiál na hry, diplomy, medaile, 

oprava atletické dráhy

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,78 4,44 4,56 4,89 4,78 3,89 27,34 250 000 Kč 173 000 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.

37 5449
Sportovní klub ZŠ 

Jeseniova, z.s. 
49278932 2

Mámo, táto zkus to taky!!! Děti 

dětem

hřiště ZŠ Jeseniova, 

Jeseniova 2400/96, Praha 3

zajištění rozhodčích a zdravotníka, odměny pro 

účastníky (účastnické medaile, medaile pro 

výherce, upomínkové předměty, reflexní pásky, 

přívěsky, diplomy, apod.), účastnické záznamové 

kartičky, propagační materiály a reklamní 

předměty, trika pro pořadatele, odměny (trika, 

ponožky, čelenky, omalovánky, knihy, švihadla, 

míčky)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,89 4,44 4,44 4,56 4,44 3,89 26,66 50 000 Kč 30 000 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.

38 5213
Sportovní klub Žižkov 

Praha z.s. 
15268179 2 Sportování SK Žižkov Praha Pitterova 2878/5, Praha 3 spotřeba plynu

Mimo režim veřejné 

podpory.
2,89 3,44 3,33 3,67 3,78 3,33 20,44 100 000 Kč 10 000 Kč

Dotace snížena z důvodu 

omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3 

a velmi nízké kvality zpracování 

projektu.

39 5229
Sportovní klub Žižkov 

Praha z.s. 
15268179 1

Sportovní mládež SK Žižkov 

Praha
Praha 3 a celá ČR

zimní pronájem tělocvičny a posilovny, zimní 

soustředění mládeže

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,33 3,78 3,67 3,78 4,33 3,67 22,56 45 000 Kč 10 000 Kč

Dotace snížena z důvodu 

omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3 

a velmi nízké kvality zpracování 

projektu.

40 5170
Tělocvičná jednota Sokol 

Žižkov I
68405685 1

Podpora cílené práce s dětmi - 

 oddíl sokolské všestrannosti

Sokolovna TJ - Divadelní sál, 

Koněvova 929/19, Praha 3

mzdy cvičitelek (DPP), nákup CD přehrávače, 

sportovní vybavení (míčky, kruhy, překážky)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,78 4,44 4,44 3,56 4,56 4,22 26 23 400 Kč 23 100 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 5263
Tělocvičná jednota Sokol 

Žižkov I
68405685 1

Sportovní aktivity dětí a 

mládeže v Sokole Žižkov - 

oddíl trampolín

Sokolovna TJ - Nový sál, 

Koněvova 929/19, Praha 3 

(tréninky, příp. pořádaný 

závod) a 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, návštěva koupaliště apod., 

odměny trenérům (DPP), výjezdy na soutěže - 

startovné, ubytování, cestovní náklady

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,67 4,44 4,00 3,33 4,67 3,78 24,89 181 400 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.

42 5303
Tělocvičná jednota Sokol 

Žižkov I
68405685 1

Sportovní aktivity dětí a 

mládeže v Sokole Žižkov - 

oddíl basketbalu

Sokolovna TJ - Starý, Nový a 

Divadelní sál, Koněvova 

929/19, Praha 3 - tréninky, 

turnaje, soutěže, letní 

soustředění U10 + U11, U15, 

družstvo U17 LVT - Rakovník 

nákup sady dresů vč. našití čísel a loga, 

basketbalové míče, odměny pro trenéry (DPP), 

členské příspěvky svazu, náklady na zápasy - 

rozhodčí, startovné, jízdné a cestovné, ubytování 

a stravování, letní výcvikové tábory  - ubytování a 

stravování, pronájem haly, cestovní náhrady, 

lékárna, občerstvení

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,56 4,56 4,33 4,22 4,78 4,11 26,56 138 300 Kč 100 000 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.

43 5306
Tělocvičná jednota Sokol 

Žižkov II.
63830272 2

Zajištění spolkové a sportovní 

činnosti TJ Sokol Žižkov II

Sokolovna TJ Sokol Žižkov II., 

Na Balkáně 812/1, Praha 3

úhrada provozních nákladů, spotřeby energií, 

nákup služeb, mzdy

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,89 4,11 4,56 4,67 4,67 3,89 25,79 250 000 Kč 113 000 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. 

Komise doporučuje podrobněji 

zpracovat projekt.
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44 5309
Tělocvičná jednota Sokol 

Žižkov II.
63830272 1

Letní soustředěná oddílu 

JUDO
Jívka 86

náklady soustředění (ubytování, využití tělocvičny 

a doplňkový program, cestovné, mzdy trenérů)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,44 3,89 3,78 4,67 4,67 3,67 25,12 200 000 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. 

Komise doporučuje podrobněji 

zpracovat projekt.

45 5187 TJ Zora Praha z.s. 41186427 3 Otevřené turnaje poslepu 2023
TJ Sokol Žižkov I., Koněvova 

929, Praha 3

drobný materiál (klapky na oči, lepenky na úpravu 

goalballového hřiště, apod.), rozhodčí a technické 

zabezpečení, pronájem sportoviště, medaile a 

poháry, přeprava showdownového stolu a 

goalballových branek, cestovné – přeprava potřeb 

a pomůcek na akci a osob, občerstvení v průběhu 

akce 

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,56 4,56 3,78 3,56 4,78 4,78 26,02 35 000 Kč 31 000 Kč

Projekt podpořen z důvodu: 

kontinuity projektu a významného 

společenského přínosu. Dotace 

snížena z důvodu omezených 

finančních prostředků 

vyčleněných pro oblast 

tělovýchovy a sportu 

z Dotačního fondu MČ Praha 3.

46 5335 Viktorka Žižkov, z.s. 27006085 1 Děti a mládež Viktorky Žižkov

Za žižkovskou vozovnou 

2716/19, Areál Vítko, ul. 

Pražačka, ZŠ Jeseniova, ZŠ 

Vlkova, ZŠ Lupáčova, Sokol 

Žižkov 1, Praha 3

pronájem sportovišť
Mimo režim veřejné 

podpory.
4,33 4,22 4,44 4,56 4,67 4,11 26,33 250 000 Kč 113 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou 

sportovní činnost práce s 

mládeží a společenský přínos 

pro Prahu 3. Dotace sníženy z 

důvodu omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu z 

Dotačního fondu MČ Praha 3. 

Komise doporučuje zlepšení 

kvality zpracování projektu.

47 5336 Viktorka Žižkov, z.s. 27006085 1
Letní soustředění pro děti z 

Viktorky Žižkov

Praha 3, Mníšek pod Brdy, 

Kostelec u Křížků, Řevnice, 

Borovany

zajištění ubytování, strava, pronájem sportovišť, 

doprava

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,00 3,78 4,11 4,56 4,56 3,89 24,9 250 000 Kč 90 000 Kč

Komise oceňuje dlouhodobou 

sportovní činnost práce s 

mládeží a společenský přínos 

pro Prahu 3. Dotace sníženy z 

důvodu omezených finančních 

prostředků vyčleněných pro 

oblast tělovýchovy a sportu 

z Dotačního fondu MČ Praha 3. 

Komise doporučuje zlepšení 

kvality zpracování projektu.

5 316 125 Kč 1 808 100 Kč
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Dotační program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže

Podprogramy oblasti: Kritéria pro stanovení výše dotace
max. počet bodů 

za kritérium

1. Pravidelná činnost 1. Pravidelná činnost

2. Prázdninová činnost 1. Kvalita zpracování projektu

3. Jednorázové akce    - 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)

3. Počet účastníků a procentuální zastoupení účastníků z Prahy 3 6

4. Výchovně – vzdělávací přínos 6

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 či osob s jiným postižením

   - rovné příležitosti žen a mužů

   - aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

2. Prázdninová činnost

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)

3. Cena na klienta a procentuální zastoupení účastníků z Prahy 3 6

4. Výchovně – vzdělávací přínos 6

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 či osob s jiným postižením

   - rovné příležitosti žen a mužů

   - aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

3. Jednorázové akce

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)

3. Počet účastníků a procentuální zastoupení účastníků z Prahy 3 6

4. Výchovně – vzdělávací přínos 6

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 či osob s jiným postižením

   - rovné příležitosti žen a mužů

   - aktivní zapojení seniorů a dětí do projektu

6

6

6

6

6

6

6

6

6



Dotace 2023

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

1 5328 "ArtBotič, z.s." 22901248 3
Koncertní workshopy Dua 

Beautiful Strings pro ZŠ

ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18, 

ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 

25, ZŠ Lupáčova, Lupáčova 

1200, Praha 3

honoráře, cestovné, produkce, tisk materiálů, 

odměny pro děti

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,57 4,43 4,57 4,14 4 21,71 49 800 Kč 20 000 Kč

Komise oceňuje kvalitní činnost. 

Negativně hodnotí, že není 

zvláštní důvod pro podporu 

organizace nabízející komerční 

aktivity jako jiné komerční 

organizace.

2 5273
"Rodinné a komunitní 

centrum PALEČEK"
26623081 2 Palečkova letní školka 2023 Písecká 1672/17, Praha 3

osobní náklady (hrubá mzda vedoucího projektu, 

OON na DPČ (2 pracovnice doprovodné služby),  

OON na DPP (odborní pracovníci projektu - lektoři 

vzdělávání a kurzů, poradci, podpůrná 

pracovnice), - odvody na zdravotním a sociálním 

pojištění, kancelářské potřeby (tonery, tisk, papíry 

do tiskárny, šanony, psací potřeby, lepidla, 

euroobaly, obálky apod.), vybavení centra (nákup 

a výměna zničených pomůcek a vybavení centra), 

desinfekční a ochranné pomůcky v souvislosti s 

COVID19, spotřeba elektrické energie v centru a 

poradenském bytě, telefonní služby (provoz 

kontaktního telefonu v centru, Palečkova rodinná 

linka, telefon koordinátorky a podpůrné 

pracovnice), ostatní spoje (internet zdarma pro 

klienty), nájemné centra a poradenského bytu, 

služby účetní, školení poradců a lektorů

Mimo režim veřejné 

podpory.
5 4,86 4,57 4,86 5 24,29 157 100 Kč 80 000 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. 

3 5403
"Rodinné a komunitní 

centrum PALEČEK"
26623081 1 Předškolák 2023 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.
4,43 4,57 4,14 4,57 3,86 21,57 131 100 Kč 50 000 Kč

Oceňujeme kvalitní zpracování 

žádosti. Oceňujeme stipendijní 

místa pro děti ze 

znevýhodněného prostředí. 

Komise by velice ocenila 

spolupráci s MŠ zřizovanými MČ 

v rámci projektu MAP - pracovní 

skupina pro MŠ.

4 5411
01/71 ZO ČSOP 

KONIKLEC 
49629204 2 Eko-hraní v pražských lesích

Ekocentrum Koniklec, Vlkova 

2725/34, Praha 3 + terén 

pražských přírodních lokalit

koordinace projektu (komunikace s donátory, 

rodiči a lektory, administrativa, tvorba nabídky, 

programu a harmonogramu, propagace, distribuce 

nabídky apod.), vedení programu na táboře a 

lektorování (hl. vedoucí, 2 lektoři EVP, pomocný 

lektor), grafické zpracování propagačního letáku, 

tisk letáku, IT řešení (web - informace, online 

přihlášky), materiál - herní pomůcky, vybavení 

lékárničky, odměny (např. trička pro děti), 

kancelářské a výtvarné potřeby (expediční 

deníčky, diplomy, pastelky atd.), reflexní náramky, 

termotašky na převoz obědů, jízdenky za vlak 

apod., stravování (obědy, svačiny, pitný režim), 

rozvoz obědů a svačin po Praze, benzín na rozvoz 

obědů a svačin po Praze, režijní náklady (podíl na 

nájmu a energií, telefony, internet)

Mimo režim veřejné 

podpory.
5,14 4,57 4,14 4,71 4,43 22,99 79 500 Kč 40 000 Kč

Kvalitně sepsaná žádost a 

pravdivě uvedené informace v 

žádosti. Komise oceňuje 

program zaměřený na pobyt v 

přírodě a podporu ekologické 

výchovy. Kvalitně diverzifikuje 

nabídku prázdninových aktivit.

5 5298
2. ScioŠkola Praha - 

základní škola, s.r.o.
04775112 3 Tvořivé dílny V Zahrádkách 2833/3, Praha 3 výtvarný materiál, lektorné, propagace

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,14 4,14 3 3,71 3,43 18,42 37 750 Kč 0 Kč

Není zřejmé, zda akce jsou pro 

děti školy nebo budoucí děti 

školy, podpora je nesystémová, 

školy zřizované MČ nemají šanci 

žádat. Nízký počet zapojených 

dětí z Prahy 3.
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Dotace 2023

6 5381
Amélie Centrum pro 

zdravou rodinu z.ú.
04543211 1

Volnočasové aktivity pro 

rodiny s dětmi
Roháčova 266/38, Praha 3 lektorné, nájemné

Podpora v režimu de 

minimis.
3,88 4 3,75 4,13 4,5 20,26 235 000 Kč 35 000 Kč

Příliš stručný popis projektu, není 

jasné, jak bude řešen souběh 

provozu dětské skupiny s 

kroužky. U nové organizace je 

žádoucí, aby se podrobněji 

představila. Není zřejmé, zda a v 

jaké kvalitě je realizátor schopný 

aktivity uspořádat. Nabídka 

kroužků není z webových stránek 

zřejmá. Komise se přiklání ke 

startovací podpoře a očekává 

prezentaci výsledků.

7 5415
Amélie Centrum pro 

zdravou rodinu z.ú.
04543211 2

Užijeme prázdniny společně v 

Česku
Roháčova 266/38, Praha 3

osobní náklady (lektorné), spotřební materiál 

(kancelářské a výtvarné potřeby, hygienické 

prostředky), nemateriálové náklady (energie, 

vodné/stočné, úklid, internet), nájemné

Podpora v režimu de 

minimis.
3,71 3,71 3,71 4,14 3,86 19,13 140 220 Kč 0 Kč

Hodnotitelé mají pochyby 

o místě konání, nízký počet 

podpořených dětí na počet 

vypsaných táborů. U nové 

organizace je žádoucí, aby se 

podrobněji představila.

8 5422
Amélie Centrum pro 

zdravou rodinu z.ú.
04543211 3 Zábavná klubovna Roháčova 266/38, Praha 3

osobní náklady (lektorné), spotřební materiál 

(kancelářské a výtvarné potřeby, hygienické 

prostředky), vstupné, nájemné

Podpora v režimu de 

minimis.
2,86 2,86 3,71 3,14 3,29 15,86 50 100 Kč 0 Kč

Komise projekt nepodpořila, 

protože žádost nezískala 

dostatek bodů v hodnocení. 

Nedostatečně podrobná žádost, 

nejasný celkový koncept.

9 5339
Asociace TOM ČR, TOM 

19034 SVĚTLUŠKY
71170031 1

Žižkovské Světlušky jdou za 

dobrodružstvím - Celoroční 

činnost dětského turistického 

oddílu Světlušky vč. výprav a 

táborů

Klubovna Praha 3, Praha a 

okolí, Bácovice u Pelhřimova

letní tábor (doprava, tábořiště - nájem, oprava, 

materiál na provoz, materiál na přípravu 

programu), celoroční činnost (doprava, stravování, 

pronájmy chalup, výtvarné potřeby), zapůjčení 

(případně nákup) sportovního vybavení, projektor

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,57 4,43 4,29 4,71 4,29 22,29 50 000 Kč 40 000 Kč

Kvalitně zpracovaný projekt. 

Zkráceno 

z důvodu celkového objemu 

rozdělovaných prostředků. 

Komise oceňuje úspornost 

projektu. Menší počet členů z 

Prahy 3.

10 5181
Asociace TOM ČR, TOM 

19195 TÁBORNÍCI
75045966 1

Celoroční činnost turistického 

oddílu Táborníci - schůzky, 

výpravy, letní stanový tábor a 

obnova turistického a 

sportovního vybavení

Praha 3 a okolí, klubovna 

Hořanská 2, Praha 3 + Letní 

tábor Bácovice , okr. 

Pelhřimov

doprava na letní tábor a výpravy, materiál na 

stavbu a provoz táborové základny, nájemné 

klubovny a louky na tábořiště, obměna a doplnění 

turistického a sportovního materiálu, materiál na 

činnost v klubovně, materiál a opravy klubovny, 

sportovní a tábornický materiál, strava na akcích, 

pronájem ubytovacích prostor

Mimo režim veřejné 

podpory.
5 4,63 4,88 4,88 4,25 23,64 52 000 Kč 45 000 Kč

Kvalitně zpracovaný projekt. 

Zkráceno z důvodu celkového 

objemu rozdělovaných 

prostředků. Komise oceňuje 

úspornost projektu.

11 5355
Asociace TOM ČR, TOM 

21001 S.T.A.N.
75103044 1

Oddíl TOM S.T.A.N. v roce 

2023

Klubovna oddílu TOM 

S.T.A.N., V Domově 1875/22, 

Praha 3 + další místa po ČR 

(výpravy) + tábořiště

pronájem klubovny, údržba a vybavení klubovny 

(dřevěné nástěnky, skříň, police, čistička 

vzduchu), materiál na oddílové schůzky (drobný 

spotřební materiál - kancelářské potřeby, 

železářství, nářadí, látky, stolní hry, sportovní 

pomůcky, pitný režim), výpravy a oddílové akce - 

náklady na dopravu materiálu a osob, drobný 

spotřební materiál na přípravu programu 

(uzlovačky, buzoly, kancelářské potřeby, sportovní 

potřeby), ubytování, vstupy do hradů, zámků, 

bazénů, ekocenter, strava a pitný režim, letní tábor 

- náklady na dopravu materiálu a osob, nákup 

drobného spotřebního materiálu pro přípravu 

celotáborové hry a dalšího programu (dřevo, látky 

na kostýmy, pracovní náčiní, kancelářské potřeby 

apod.), strava a pitný režim

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,86 4,86 4,43 4,71 4,29 23,15 50 000 Kč 50 000 Kč

Kvalitně zpracovaný projekt. 

Zkráceno z důvodu celkového 

objemu rozdělovaných 

prostředků. Komise oceňuje 

úspornost projektu i vícezdrojové 

financování. 

12 5461 Buči z.s. 22896163 2
Letní tábor pro děti ze 

sociálně slabých rodin

Chatový tábor Mydlák, Zliv, 

Jihočeský kraj

ubytování a stravování dětí, cestovní náklady, 

náklady na vedoucího tábora, lektora tance a 

vedoucího turistiky, pomůcky a materiály pro 

táborové hry, vstupné

Mimo režim veřejné 

podpory.
2 3 4,5 4,5 5 19 117 000 Kč 0 Kč

Komise projekt nepodpořila z 

důvodu opakované 

nedohledatelné nabídky na webu, 

na což byl žadatel v loňském 

roce upozorněn.

13 5299 BUTCHIS, z.s. 27024784 1
Tělocvik pro mateřské školky 

na pravidelné bázi

Mateřské školky na území 

Praha 3
odměny lektorům, pořízení sportovního vybavení

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,14 3,86 4,14 4,43 4 20,57 62 000 Kč 15 000 Kč

Doporučujeme odpilotovat na 

jedné MŠ, která má zázemí 

tělocvičny (MŠ 

J. Seiferta, MŠ Perunka, MŠ 

Lobkovicovo) a podat podrobnou 

zprávu o realizaci.



Dotace 2023

14 5251
Centrum pro integraci 

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

Vzdělávací prostory 

Pernerova 10/32, Praha 8

lektorné, mzda metodika vč. pojistného, materiály, 

tisk

Mimo režim veřejné 

podpory.
4 4,14 4,29 4,71 4,29 21,43 50 000 Kč 12 000 Kč

Komise oceňuje aktuální 

potřebnost nabízených služeb.

15 5327

Centrum vzdělávání a 

volného času Duhové 

klubíčko, z.s.

22675299 1 Dostaňme děti z ulic XIV.
náměstí Jiřího z Poděbrad 

1685/7,8 Praha 3

pronájem učeben a tělocvičen, materiální 

vybavení kroužků (keramika, florbal, stolní tenis, 

jóga), učebnice a potřeby pro výtvarné dílny a 

keramiku, zvyšování odbornosti pro lektorku 

dětské jógy a trenéry florbalu, pořízení nového 

počítače, antigenní testování a desinfekce

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,14 4 4,43 3,86 3,86 20,29 40 000 Kč 15 000 Kč

Komise oceňuje aktivitu 

a ochotu poskytnout 

nadstandardní program nad 

rámec běžné družiny.

16 5388

Centrum vzdělávání a 

volného času Duhové 

klubíčko, z.s.

22675299 2
Prázdniny s Duhovým 

klubíčkem VIII.

Praha, Středočeský kraj, 

Jiřího z Poděbrad 1685, Praha 

3 a další části republiky

vstupné (muzea, hrady a zámky, bazén, zábavní 

parky a další sportoviště), doprava (vlaky, PID, 

autobusy), pomůcky na výlety (rozlišovací 

stejnobarevné čepice, buzoly a mapy), 

autobusová doprava na letní pobytový tábor

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,43 4,57 4,43 4,57 4,14 22,14 40 000 Kč 18 000 Kč

Komise oceňuje proaktivní 

přístup a ochotu poskytnout 

nadstandardní program nad 

rámec povinností školní družiny.

17 5423

Centrum vzdělávání a 

volného času Duhové 

klubíčko, z.s.

22675299 3
Cestujeme a poznáváme s 

Duhovým klubíčkem VIII.

Různé části České republiky, 

Jiřího z Poděbrad, Praha 3

doprava a vstupy, pronájem lodí, vodácký 

instruktor, ubytování v kempu, odborné zaškolení 

instruktorů, výtvarné potřeby

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,71 4,71 4,43 4,29 3,86 22 30 000 Kč 15 000 Kč

Oceňujeme zapojení rodičů do 

života školy. Doporučujeme v 

příštím roce sloučit do jedné 

žádosti.

18 5243 Club Sport Vítkov, z.s. 22846026 2 Příměstské tábory CSV  2023
Sportovní areál Sport Vítkov, 

pod ulicí Pražačka, Praha 3

kvalifikovaní trenéři a pedagogové pro 

beachvolejbal, všestrannost a zdravotní dozor, 

stravování, propagace, letáky, diplomy, hygienické 

pomůcky, úklid prostor, vybavení lékárny, pitné 

lahve, pronájem tělocvičny, vstupné, výtvarný 

materiál, společenské hry, ceny do soutěží, 

medaile, poháry

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,86 4,71 3,71 4,29 4,14 21,71 133 500 Kč 60 000 Kč

Dobře zpracovaná žádost. 

Realisticky zpracovaný rozpočet. 

Komise oceňuje, že žadatel 

působí na Praze 3 celoročně.

19 5308

Českomoravská 

myslivecká jednota, z.s., 

obvodní myslivecký spolek 

Praha 3

67777333 1 Myslivecký kroužek

Radhošťská 9, Praha 3, 

pražské parky, příroda v okolí 

Prahy

cestovné, ceny pro děti, obrazové materiály, 

nákup učebních pomůcek, odměny vedoucím a 

lektorům

Mimo režim veřejné 

podpory.
4 3,88 3,75 4,88 3,63 20,14 45 000 Kč 15 000 Kč

Projekt zvyšuje pestrost nabídky, 

jde o tradiční organizaci na P3.

20 5310

Českomoravská 

myslivecká jednota, z.s., 

obvodní myslivecký spolek 

Praha 3

67777333 3 Přírodovědné odpoledne školy na Praze 3, hřiště, parky

nákup učebních a studijních pomůcek, 

obrázkových materiálů a cen pro děti, odměny 

sokolníkům, trubačům a kynologům, propagace

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,25 3,5 3,75 3,88 3,75 18,13 45 000 Kč 0 Kč

Velmi strohý popis projektu, není 

jasné hodnocení předchozích 

ročníků, chybí zpětná vazba. 

Rozporuplné určení využití 

financí na odměny.

21 5196
HESTIA - Centrum pro 

dobrovolnictví, z. ú.
67779751 1 Program Pět P Štefánikova 216/21, Praha 5

osobní náklady vč. odvodů: HPP - manažerka a 

koordinátorka projektu, koordinátorka Pět P a 

ředitelka (metodické vedení a koordinace 

projektů), DPP - provozní manažerka a 

koordinátorka, materiálové náklady (spotřební 

materiál pro dvojice, potraviny na 

školení/supervize, kancelářské a hygienické 

potřeby), služby (lektorné za výcvik dobrovolníků, 

vstupy pro děti a dobrovolníky, supervize 

dobrovolníků, supervize zaměstnanců, vedení 

rodičovských skupin, vzdělávání dobrovolníků, 

vzdělávání zaměstnanců, spoje (internet, telefon), 

právnické a ekonomické služby

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,5 4,5 2 3,5 4,43 18,93 50 000 Kč 0 Kč

Kvalitně zpracovaná žádost, ale 

nízký počet podpořených dětí z 

Prahy 3.

22 5236 Husitské centrum, o.p.s. 26486971 1 Tanec nás baví 10 Roháčova 33, Praha 3

výroba a oprava kostýmů, vybavení na taneční 

zkoušky, spotřební materiál (výroba kostýmů, 

dekorativní taneční prvky, potřeby pro realizaci 

vystoupení), cestovné, potraviny, spoje (internet, 

telefon), právní a ekonomické služby (účetní), 

školení a kurzy (podpora budoucích lektorek 

starších účastnic kroužku), ostatní služby 

(propagace), nájemné, DPP pro lektora za vedení 

kroužku

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,57 4 3,57 4,29 4,71 20,14 108 940 Kč 40 000 Kč

Komise by ocenila podrobnější 

popis projektu. Oceňuje zapojení 

dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí, zaměření na 

neorganizovanou mládež. 

Doporučujeme navázat 

spolupráci např. s Domem s 

pečovatelskou službou - ukázka 

tanců apod. přes sociální 

pracovníky, a navázat spolupráci 

s tradičními volnočasovými 

organizacemi Prahy 3 jako Nová 

Trojka nebo ZŠ Žerotínova tak, 

aby aktivita vedla k integraci. 
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23 5237 Husitské centrum, o.p.s. 26486971 1 Zvol si svou cestu 10 Roháčova 33, Praha 3

potraviny, drobné sportovní vybavení, pohonné 

hmoty a cestovné, vstupy na sportoviště, nájmy 

sportoviště, pronájem sportovního vybavení, 

propagace, mzdové náklady, vedení kroužků, 

odborní lektoři a sportovci, spoje (internet, 

telefon), právní a ekonomické služby

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,14 4,14 3,57 4,57 4,86 21,28 82 820 Kč 35 000 Kč

Komise by ocenila podrobnější 

popis projektu. Oceňuje zapojení 

dětí ze sociálně znevýhodněného 

prostředí, zaměření na 

neorganizovanou mládež.

24 5239 Husitské centrum, o.p.s. 26486971 2 Zažij prázdniny jinak

Roháčova 66, Praha 3 a 

návštěva zážitkově -

vzdělávacích míst v Praze

vstupné na návštěvu zážitkově-vzdělávacích míst, 

personál - mzdové náklady DPP, externí lektoři 

(smlouva o dílo), strava a pitný režim, propagace

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,29 4,14 4,57 4,71 4,71 22,42 53 000 Kč 15 000 Kč

Komise oceňuje skutečně 

nízkoprahovou službu, ale pro 

příště by uvítala drobný 

motivační poplatek. 

25 5391

Junák - český skaut, 4. 

přístav Jana Nerudy Praha, 

z. s.

61387941 1 Tábory 4. přístavu

letní tábory (tábořiště a 

základny u řeky Sázavy), 

putovní tábory (základny a 

kempy na Sázavě), zimní 

tábory (horské boudy a 

skautské základny na horách), 

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.
4,57 4,71 5 5,14 4,71 24,13 80 000 Kč 65 000 Kč

Projekt podpořen  vzhledem k 

výrazně nižším nákladům, které 

mají srovnatelné projekty. 

Komise 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 5392

Junák - český skaut, 4. 

přístav Jana Nerudy Praha, 

z. s.

61387941 2 Příměstské tábory 2023
Skautský areál Pitterova 

2892/1, Praha 3

vstupné na akce (muzeum, planetárium, 

aquapark, jumppark atd.), doprava (jízdenky, 

proplacení cest mimopražským vedoucím, 

doprava potravin atd.), drobný spotřební materiál 

(zejména kancelářský), drobné vybavení (doplnění 

úklidového, kuchyňského, sportovního a 

tábornického vybavení), ceny pro děti

Podpora v režimu de 

minimis.
4,86 5 4,86 4,71 4,57 24 50 000 Kč 50 000 Kč

Komise vyhověla 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.

27 5393

Junák - český skaut, 4. 

přístav Jana Nerudy Praha, 

z. s.

61387941 1
Zázemí a vybavení pro 

činnost 4. přístavu
Pitterova 2892/1, Praha 3

výdaje za elektřinu a plyn spojené s provozem 

areálu, pronájem loděnice, pojištění kluboven a 

vybavení, zateplení podlahy jedné z kluboven, 

materiál na běžnou údržbu (elektroinstalační a 

instalatérský materiál), oprava podlahy v objektu 

loděnice, částečná rekonstrukce vodárny, 

účastnické poplatky na vzdělávacích akcích, 

nákup vodáckého, turistického, sportovního a 

kuchyňského vybavení

Podpora v režimu de 

minimis.
4,29 4,43 4,71 4,43 4,29 22,15 150 000 Kč 100 000 Kč

Komise oceňuje přínos 

organizace v době ukrajinské 

krize. Váží si dobrovolnické 

činnosti vedoucích, díky čemuž je 

cena skautu dostupná širokému 

spektru dětí. V rámci jednoho 

podprogramu preferujeme 

podání jedné žádosti s výčtem 

aktivit.

28 5382
Klub rodičů Lobkovicovo, 

z. s.
02466139 3

Zahradní slavnost – děti, 

učitelé, rodiče a senioři 

společně ve škole

náměstí Jiřího z Lobkovic 

121/22, Praha 3

propagace (grafika a tisk letáků a plakátů), 

technické zajištění akce (ozvučení), spotřební 

materiál pro zajištění akce (výtvarný materiál, 

ekologické tácky a kelímky pro občerstvení 

účastníků programu), občerstvení pro vystupující, 

mobiliář pro aktivitu storytelling (křesla, stolek, 

sedací vaky)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,86 4,29 4,57 4,43 4,57 22,72 37 000 Kč 15 000 Kč

Komise oceňuje komunitní 

charakter akce - spolupráci mezi 

rodiči, školou 

a komunitou v lokalitě.

29 5218 LUDUS MAGNUS, z.s. 03578151 2
Sportovní kempy - letní 

příměstské tábory na P3

Sokol Žižkov II, Na Balkáně 

812, Praha 3, Riegrovy sady, 

Praha 2

pronájem, stravné, vstupné do sportovních areálů
Mimo režim veřejné 

podpory.
4,29 4,14 3,57 4,43 3,71 20,14 150 000 Kč 20 000 Kč

Vysoké náklady na realizaci, 

nesoulad v rozpočtu i přes 

opětovné upozornění.

30 5279
Mateřská škola Paleček 

o.p.s.
24242594 2

Letní příměstský tábor v MŠ 

Paleček 2023

Mateřská škola Paleček o.p.s., 

U Zásobní zahrady 6a, 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.
4,71 4,71 4,43 4,86 4,71 23,42 137 200 Kč 115 000 Kč

Výborně zpracovaná žádost, 

transparentní. Vysoký počet 

podpořených dětí a hodně 

zapojených dětí ze 

znevýhodněného prostředí.

31 5445 Meziměsto, z.s. 27028682 3
Příroda – edukační program a 

workshopy v Atriu na Žižkově

Atrium na Žižkově, 

Čajkovského 12, Praha 3

honorář lektorů edukačních programů, autor 

koncepce edukačního programu, hlavní kurátor, 

koordinátor projektu, grafický design, grafika 

pracovních listů, výtvarný materiál pro workshopy, 

produkce lektorských a doprovodných 

edukativních programů

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,71 4,57 4,71 4,57 4 22,56 200 000 Kč 120 000 Kč

Komise oceňujte kvalitu 

zpracování a dobrou zpětnou 

vazbu na spolupráci se školami.
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32 5316 My.Aktivity z.ú. 24191345 1

Kroužky od narození až do 

školky - pro rodiče z Prahy 3 

na rodičovské dovolené

RPC Pražačka (sídlo) - areál 

SARAP, Praha 3

pronájem učeben, DPP lektorů kroužků, DPČ 

koordinátora provozu kroužků, personální 

zajištění, služby - nákup techniky pro realizaci on-

line kroužků, nákup učebních pomůcek

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,75 4,13 4 4,5 4,25 20,63 178 800 Kč 56 700 Kč

Rozpory mezi informacemi na 

webu a návrhem realizovaných 

aktivit. Ne zcela kvalitně 

zpracovaná žádost. Kráceno z 

důvodu celkového objemu 

rozdělovaných peněz.

33 5334 My.Aktivity z.ú. 24191345 2
Letní příměstské tábory pro 

děti z Prahy 3

sídlo RPC Pražačka, SARAP, 

dětské dopravní hřiště, park 

Krejcárek, Praha 3

nájem prostor, DPČ koordinátor příměstských 

táborů, lektoři (DPP, fakturace), další služby, 

administrace a správa rezervačního systému 

(DPP), příspěvek na stravování, pronájem SW 

webooker, služby (správa sociálních sítí, 

propagace, návrhy, tisk materiálů), úklid prostor, 

praní prádla

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,57 4,57 3,86 4,71 4,14 21,85 136 000 Kč 55 000 Kč

Komise oceňuje zapojení 

velkého počtu dětí. Rozpočet 

vychází v porovnání se 

srovnatelnými aktivitami jiných 

organizací nákladněji. 

34 5201 NOVÁ TROJKA, z.s. 26594161 2

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

NOVÉ TROJKY PRO 

PŘEDŠKOLÁKY 2023

Rodinné a komunitní centrum 

Nová Trojka, Jeseniova 

519/19, Praha 3

materiálové náklady (kancelářské, hygienické a 

výtvarné potřeby, vybavení lékárničky a ostatní 

materiálové náklady), nemateriálové náklady 

(spotřeba elektrické energie, vodné a stočné, ÚT a 

TUV, opravy a udržování prostor centra, telefonní 

poplatky, nájemné, zpracování účetnictví, tisk 

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, stážistů a část 

nákladů na mzdy vedoucích a administrativních 

pracovníků)

Mimo režim veřejné 

podpory.
5,43 5,29 4,86 4,57 5 25,15 249 816 Kč 170 000 Kč

Kvalitně zpracovaná žádost. 

Zkráceno z důvodu celkového 

objemu rozdělovaných 

prostředků. Vysoce ceněno 

zapojení dětí ve spolupráci s 

OSPOD a zapojení dětí 

náročnějších na péči. Kladně 

hodnocený dopad na vysoký 

počet klientů a různorodost aktivit.

35 5203 NOVÁ TROJKA, z.s. 26594161 3 ŽIŽKOVSKÝ ROK 2023

Rodinné a komunitní centrum 

Nová Trojka, Jeseniova 

519/19, Praha 3

materiálové náklady (kancelářské, hygienické a 

výtvarné potřeby, odměny do soutěží na akcích, 

vybavení), 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.
5,29 4,71 5 4,29 4,57 23,86 195 316 Kč 110 000 Kč

Tradičně kvalitní práce 

organizace přispívající k podpoře 

soudržnosti komunity v území.

36 5205 NOVÁ TROJKA, z.s. 26594161 1
ZÁJMOVÉ KURZY NOVÉ 

TROJKY PRO DĚTI 2023

Rodinné a komunitní centrum 

Nová Trojka, 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.
5 4,86 5,14 4,57 4,43 24 249 540 Kč 180 000 Kč

Oceňujeme pestrou nabídku pro 

široké věkové spektrum dětí a 

spolupráci 

s OSPOD a podíl Nové Trojky na 

komunitním životě P3.

37 5380 Pertlová Bára, MgA. 07949049 2
Příměstské tábory v Ateliéru 

Kroužek 2023
Vlkova 23, Praha 3

mzdy, lektorné, spotřební výtvarný materiál 

(tiskařské barvy, papíry pro tisk, barvy na textil, 

bavlněné batohy k potisku, uhly, pastely, 

roztírátka, fixativy, papíry na pastel, barvy na tělo, 

drátky, provázky, bavlny, vlny, korálky, přírodní 

pigmenty, modelovací hlína, akrylové barvy, 

malířská plátna, závěrečný lak ve spreji pro akryl, 

tuše, papíry)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,57 4,71 4,14 4,57 4,29 22,28 120 000 Kč 30 000 Kč

Komise oceňuje profesionální 

vedení, zaměření na výtvarnou 

činnost a rozšíření diverzity v 

nabídce příměstských táborů. 

Komise nedoporučuje využití 

prostředků na propagační účely.
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38 5387 Pertlová Bára, MgA. 07949049 1
Ateliér Kroužek - Pravidelná 

činnost 2023
Vlkova 23, Praha 3

mzdy, lektorné, spotřební výtvarný materiál: 

výtvarné potřeby pro kresbu (tužky, uhly, rudky, 

pastely suché a olejové, pryže, roztírátka, 

ořezávátka, fixativy, tuše a kaligrafické štětce a 

popisovače), malbu (barvy temperové, akrylové, 

prstové barvy, olejové barvy, malířská plátna, 

šeps, lněný olej, terpentýn, lak ve spreji na obrazy, 

štětce a štětky), grafické techniky (pěnové 

válečky, školní houby, válečky tiskařské a 

tiskařské barvy), modelování sochařská hlína, 

modelovací hmota, sádra), kreativní potřeby 

(barvy na ramorování, tužky a fixy na sklo, korálky, 

šperkařské komponenty, fimo hmota, plátěné 

tašky, batohy a pytlíky na potisk a malbu), potřeby 

pro kutily (lepidla, provázky, lepící pásky, lepidlo 

do tavné pistole, hřebíky, spony do sponkovačky a 

drátky), potřeby z galanterie (vlny, nitě a bavlnky) 

a papírnictví (papíry na kresbu, pastel, na akvarel, 

malbu, grafické kartony a barevné papíry)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,14 3,86 4,14 3,86 4,00 20,00 250 000 Kč 30 000 Kč

Komise oceňuje zapojení 

širokého spektra věkových 

skupin a kvalitní zpracování 

projektu a kvalitu kroužků. 

Doporučujeme více propagovat 

místa pro děti ze sociálních 

rodin. Vysoké náklady na 

realizaci s ohledem na počet dětí.

39 5370
Pionýr, z. s. - 117. 

pionýrská skupina Kalich
69057192 1

Kališnická celoroční činnost 

2023

Lucemburská 1869/42, Praha 

3

nájemné klubovny a náklady související s 

využíváním klubovny - drobná údržba a opravy, 

nákup materiálu potřebného pro jednotlivá setkání 

(sportovní a tábornické vybavení, kancelářské 

potřeby, aj.), víkendové akce a letní tábor - 

obnova táborového vybavení (kuchyňské náčiní, 

obnova plachet na stany), personální zajištění akcí 

i tábora

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,57 4,57 4,57 4,71 4 22,42 75 000 Kč 45 000 Kč

Dobře zpracovaná žádost. 

Přidělená částka poměrně 

odpovídá částce na realizaci 

aktivit v jiných oddílech se 

srovnatelným počtem dětí. 

Komise požaduje, aby z dotace 

nebyly hrazeny náklady na 

propagaci, které hodnotí jako 

zbytné. Doporučuje možnost 

bezplatné propagace organizace 

na stránkách školypraha3.cz - 

Volný čas na trojce a sociálních 

sítích MČ.

40 5220
Pionýr, z. s. - 147. 

pionýrská skupina Galaxie
68402279 1

147. PS Galaxie - pravidelná 

celoroční činnost a akce

Ježkova 11, Řehořova 43, 

Vlkova 31, Praha 3, 

Průhonická 2, Praha 10, TZ 

Pila, Bojanovice, turistické 

základny Horní Kruty, 

Nymburk, Neškaredice u 

Kutné Hory

pronájem klubovny, skladu, tělocvičny a 

táborových základen, elektrická energie, pořízení 

drobného spotřebního, výtvarného a 

administrativního materiálu, materiál k 

celotáborové hře, sportovní vybavení a drobné 

opravy v klubovně, doprava, jídlo, odměny, 

vstupné

Podpora v režimu de 

minimis.
4,57 4,29 4,14 4,43 3,71 21,14 250 000 Kč 75 000 Kč

Dobře zpracovaná žádost. 

Komise oceňuje zapojení dětí ze 

sociálně slabších rodin a 

realizaci příměstského tábora, 

který je otevřený i dětem mimo 

oddíl.

41 5173 POST BELLUM, z. ú. 26548526 2
Příměstský tábor Divadla 

Paměti národa

KC Vozovna, Koněvova 

2687/164, Praha 3

odměny lektorů, dramaturga a koordinátora, 

pronájem prostor, stravné, kostýmy a rekvizity, 

náklady na PR

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,38 4,5 3,5 4 3,88 20,26 49 200 Kč 10 000 Kč

Komise oceňuje zapojení vyšší 

věkové skupiny, pro kterou není 

tak velká nabídka. Zároveň malý 

počet účastníků. 

42 5312 POST BELLUM, z. ú. 26548526 1
Divadelní dílny pro ukrajinské 

děti

Adaptační centrum Paměti 

národa, Olšanská 3, Praha 3

náklady na lektorné, dramaturgii, umělecké 

vedení, koordinaci projektu, produkci představení, 

rekvizity, kostýmy, pronájem prostor

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,33 4,17 3,5 4,33 4,67 21 40 000 Kč 15 000 Kč

Málo podrobně popsaná aktivita, 

komise by ocenila, aby 

závěrečné představení proběhlo 

v prostorech na Praze 3.

43 5246 Přátelé Prahy z. s. 26671701 3

Město jako učebnice - cyklus 

kreativních workshopů na 

Praze 3

MČ Praha 3

účetní, výtvarné potřeby pro workshopy, 

kancelářské potřeby vč. tonerů pro barevnou 

tiskárnu

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,71 4,71 4,57 4,57 4,43 22,99 26 000 Kč 26 000 Kč

Komise oceňuje kvalitu nabízené 

služby i diverzifikaci příjmů 

žadatele.

44 5323 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

mzda koordinátorky projektu, lektorné - vedení a 

příprava seminářů, tisk výukových materiálů, 

nájem kanceláře, poplatky za telefon a internet, 

vedení účetnictví

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,14 4,29 4,14 4 3,71 20,28 44 000 Kč 20 000 Kč

Komise oceňuje dobře 

zpracovanou zpětnou vazbu z 

minulého roku a dlouhodobě 

kvalitní služby.

45 5396
Sdružení Zvoneček - 

Praha, z.s.
70892946 2

Mimopražská soustředění 

sborů studia Zvoneček - 

Praha v roce 2023

Broumovský klášter, areál 

ŠvP Střelské Hoštice ev. jiný 

vhodný areál mimo Prahu

ubytování a stravování účastníků, doprava, 

materiálně-technické zabezpečení (nákup not a 

jejich kopírování, vybavení lékárny, sportovní a 

výtvarný materiál apod.)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,57 4,29 3,86 4,57 3,71 21 85 000 Kč 40 000 Kč

Částka krácena úměrně počtu 

získaných bodů. Komise oceňuje 

vstřícnou spolupráci na akcích 

Prahy 3.

46 5470

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů Praha 

- Žižkov

09266445 2
Příměstský tábor SDH Žižkov 

2023

Na Balkáně 812, Praha 3 a 

přilehlý pozemek

odměna hlavnímu vedoucímu a vedoucím, 

stravování, pronájem WC, pronájem vnitřních 

prostor TJ Sokol Žižkov II., spotřební materiál k 

zajistění průběhu tábora a realizace programu 

(pastelky a další kancelářské potřeby)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,57 4,86 4,86 4,43 4,29 23,01 36 250 Kč 32 000 Kč

Doporučujeme podrobněji popsat 

náplň tábora. Komise oceňuje 

rozšíření poskytovatelů 

příměstských táborů.
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47 5194
Společnost pro podporu a 

rozvoj kina AERO z.s.
67775080 1

Kurzy pro děti v Aeroškole 

2023

ateliér Aeroškoly, Ambrožova 

1746/9, Praha 3

propagace projektu (PR, koordinace inzerce, 

grafiky, webu), placená inzerce, tisk a grafické 

práce, nájem ateliéru Aeroškoly v Ambrožově 

ulici, honoráře lektorů kroužků

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,75 4,5 4,38 4,5 3,75 21,88 152 300 Kč 40 000 Kč

Komise oceňuje kvalitu kroužků a 

profesionální vedení. Komise by 

ocenila, pokud by společnost 

hledala způsob, jak podpořit děti 

ze sociálně slabého prostředí, 

např. spoluprací se ZŠ Jeseniova.

48 5221
Společnost pro podporu a 

rozvoj kina AERO z.s.
67775080 2

Příměstské tábory v 

Aeroškole 2023

ateliér Aeroškoly, Ambrožova 

1746/9, Praha 3

honoráře lektorů příměstských táborů, honorář 

koordinátora projektu, propagace (PR, grafické 

práce, tisk letáků, inzerce)

Mimo režim veřejné 

podpory.
5 4,71 3,86 3,86 3,57 21 87 750 Kč 50 000 Kč

Komise oceňuje kvalitní 

provedení kurzů a podporu 

komunity, oceňujeme promítnutí 

dotace do ceny tábora.

49 5291 SWAP PRAGUE, z.s. 09138781 3

Velké pravidelné SWAP akce 

na Praze 3- nástroj na 

prevenci vzniku odpadu a 

rozvoj komunit

Prostor 39, Řehořova 33/39, 

Praha 3

nájemné, koordinace a produkce akce, grafické 

práce, správa sociálních sítí

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,29 4,14 3,86 4,29 4,71 21,29 89 000 Kč 20 000 Kč

Doporučujeme systémové 

zapojení škol, případně 

červencovou výměnu pomůcek 

do školy. V jiném případě žádat v 

příštím roce v oblasti životního 

prostředí.

50 5267 Šikovné děti, z.s. 06194192 3
Kutil Junior - řemeslné 

workshopy pro děti a mládež
ZŠ a MŠ MČ Praha 3

úhrada lektorské činnosti, nářadí, materiálu, 

pracovních stolů, pomůcek, administrativy, 

dopravy a propagace

Podpora v režimu de 

minimis.
3,43 3,57 3,29 3,86 3,43 17,58 34 500 Kč 0 Kč

Velmi strohý popis projektu, není 

jasné, kolik workshopů a na 

jakých školách se má uskutečnit, 

školy by měly být schopné 

financovat si samy. Podobné 

aktivity na polytechniku jsou 

dostupné pro školy zdarma z 

IKAP apod. 

51 5375 Šikovné děti, z.s. 06194192 2
Příměstský řemeslný tábor 

Kutil Junior
MČ Praha 3/MČ Praha 9

nájemné, stravné, lektorné, nářadí, materiál, 

pomůcky, propagace, doprava, odměny, výlet, 

pojištění

Podpora v režimu de 

minimis.
3,86 3,86 3 6 3,57 20,29 38 600 Kč 20 000 Kč

Povýšen v kritériu vzdělávací 

přínos. Rozšiřuje nabídku v 

oblasti polytechniky, kde není tak 

velká nabídka. 

52 5397 Šikovné děti, z.s. 06194192 1

Šikovné děti - pravidelné 

kurzy a workshopy řemesel a 

kutilství pro děti a mládež

ZŠ Cimburkova, Cimburkova 

18/600, ZŠ Jiřího z Poděbrad, 

Praha 3 a případně další ZŠ a 

MŠ v MČ Praha 3

úhrada nájemného, lektorské činnosti, nářadí, 

materiálu včetně přípravy, pomůcek, dopravy a 

administrativy

Podpora v režimu de 

minimis.
3,71 3,86 3,5 4,71 3,57 19,35 38 470 Kč 0 Kč

Komise hodnotí jako 

nesystémové selektivně 

podporovat kroužky, které jsou 

komerčně nabízeny do škol.

53 5253
Teen Challenge 

International ČR
68402686 1

Volnočasové aktivity Centra 

dětí a mládeže Teen 

Challenge

Havlíčkovo náměstí 11, Praha 

3
pronájem skautské základny, doprava

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,14 4,14 5 4,86 5,14 23,28 248 960 Kč 60 000 Kč

Oceňujeme celoroční pomoc 

dětem ze znevýhodněného 

prostředí. Zkráceno z důvodu 

celkového objemu rozdělovaných 

prostředků. 

5 368 532 Kč 2 169 700 Kč
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Dotační program pro oblast kultury

Podprogramy oblasti: Kritéria pro stanovení výše dotace
max. počet bodů 

za kritérium

1. Alternativní a profesionální kulturní projekty 1. Alternativní a profesionální kulturní projekty

2. Spolková činnost 1. Kvalita zpracování projektu

3. Lokální kulturní akce a projekty    - 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)

3. Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3 5

4. Umělecký přínos, jedinečnost 5

5. Inovativní, alternativní a profesionální kulturní a umělecké projekty 5

6. Společenská odpovědnost projektu  5

2. Spolková činnost

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)

3. Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3 5

4. Význam projektu pro uchování a rozvoj místních tradic 5

5. Přínos pro trvalý rozvoj zájmové činnosti 5

6. Společenská odpovědnost projektu  5

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)

3. Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3 5

4. Umělecký přínos, jedinečnost 5

5. Zapojení občanů a jiných subjektů do projektu 5

6. Společenská odpovědnost projektu  5

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

1 5357 "ArtBotič, z.s." 22901248 1

Pražské premiéry Dua 

Beautiful Strings - Koncert "Na 

křídlech písně"

Betlémská kaple na Žižkově, 

Prokopova 216/4, Praha 3

honoráře účinkujících a skladatele, produkce 

koncertu, pronájem prostoru, náklady spojené s 

tiskem propagačních materiálů (plakátů, 

programů, letáků)

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,88 3,63 3,50 3,88 3,50 3,63 22,02 32 000 Kč 10 000 Kč

Pozitivní kulturní přínos pro 

obyvatele Prahy 3, projekt 

v souladu s dotačními cíli.

2 5364 3D company s.r.o. 03060781 1

Vznik inscenace 

PŘÍTELKYNĚ Z DOMU 

SMUTKU v Žižkovském 

divadle Járy Cimrmana

Žižkovské divadlo Járy 

Cimrmana, Štítného 520/5, 

Praha 3

náklady na výpravu inscenace (scéna, rekvizity, 

kostýmy), marketing, propagace a grafika (včetně 

nákladů na tisk), honoráře herců a tvůrčího týmu

Podpora v režimu 

de minimis.
3,75 3,63 3,00 3,50 3,25 3,88 21,01 200 000 Kč 20 000 Kč

Důležité společenské téma 

projektu.

Body za jednotlivá kritéria
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3 5367 3D company s.r.o. 03060781 3

Rozšíření programové 

nabídky Žižkovského 

divadelního dvorku 2023

Žižkovské divadlo Járy 

Cimrmana, Štítného 520/5, 

Praha 3

pronájem prostoru divadla a přilehlého dvorku 

včetně technického vybavení, technické zajištění 

jednotlivých akcí, marketing, propagace, grafika, 

náklady na tisk, honoráře (produkční a organizační 

zajištění projektu, pomocný organizační personál)

Podpora v režimu 

de minimis.
4,25 3,75 4,00 3,75 3,50 3,75 23 150 000 Kč 30 000 Kč

Projekt podporuje rozmanitost 

divadelní produkce.

4 5374 3D company s.r.o. 03060781 1

Inscenace dvou nových 

pohádek na repertoáru 

Žižkovského divadla Járy 

Cimrmana

Žižkovské divadlo Járy 

Cimrmana, Štítného 520/5, 

Praha 3

náklady na výpravu (scéna, kostýmy, loutky, 

rekvizity), honoráře tvůrčího týmu (režie, 

dramaturgie, výtvarník, hudební nastudování), 

herců a lektorů tvůrčích dílen, marketing, reklama, 

propagace, tisk materiálů

Podpora v režimu 

de minimis.
3,88 3,50 3,75 3,50 3,50 4,25 22,38 150 000 Kč 30 000 Kč

Rozšíření nabídky pro dětského 

diváka.

5 5437 3D company s.r.o. 03060781 1
Vznik site-specific inscenace 

HOTEL ŽIŽKOV

Žižkovské divadlo Járy 

Cimrmana, Štítného 520/5, 

Praha 3

výprava k inscenaci (scéna, kostýmy, loutky, 

rekvizity atd.), dorovnání honorářů tvůrčího týmu 

(režie, dramaturgie, výtvarník scény atd.) a herců

Podpora v režimu 

de minimis.
4,25 3,75 3,88 4,25 4,38 3,38 23,89 150 000 Kč 50 000 Kč

Inovativní projekt, netradiční 

využití divadla.

6 5302
Akademie výtvarných 

umění v Praze
60461446 1

Celoroční činnost Galerie AVU 

2023
Křížkovského 10, Praha 3

technické zajištění galerie, propagace, instalační 

materiál

Podpora v režimu 

de minimis.
3,88 4,00 3,38 4,25 4,13 3,13 22,77 100 000 Kč 35 000 Kč

Podpora práce studentů  

v Praze 3.

7 5233
ART FRAME PALÁC 

AKROPOLIS s.r.o.
27172376 1 Festival Spectaculare 2023

Palác Akropolis, Kubelíkova 

1548/27, Praha 3

náklady na produkci, pronájem techniky, náklady 

na pořadatelskou službu, náklady na techniky 

zajišťující světlo a zvuk, úklid

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,13 3,38 2,50 3,63 3,50 2,38 18,52 246 000 Kč 0 Kč

Komerční projekt celopražského 

významu.

8 5234
ART FRAME PALÁC 

AKROPOLIS s.r.o.
27172376 1

Hudební provoz Paláce 

Akropolis - celoroční činnost

Palác Akropolis, Kubelíkova 

1548/27, Praha 3

náklady na produkci, náklady na pořadatelskou 

službu, náklady na techniky zajišťující světlo a 

zvuk, úklid, PR náklady

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,00 3,13 2,88 3,50 3,50 2,50 18,51 228 000 Kč 0 Kč

Projekt nedostatečně cílí na 

obyvatele Prahy 3. Nedostatečně 

konkrétní zpracování žádosti.

9 5235
ART FRAME PALÁC 

AKROPOLIS s.r.o.
27172376 1

Divadelní provoz Paláce 

Akropolis - celoroční činnost

Palác Akropolis, Kubelíkova 

1548/27, Praha 3

honoráře umělců, náklady na produkci, náklady na 

pořadatelskou službu, náklady na techniky 

zajišťující světlo a zvuk, úklid

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,13 3,13 3,25 3,75 3,38 3,00 19,64 162 000 Kč 0 Kč

Projekt nedostatečně cílí na 

obyvatele Prahy 3. Nedostatečně 

konkrétní zpracování žádosti.

10 5245 Auto*Mat, z.s. 22670319 3 Zažít město jinak 2023

Více míst na území MČ P3, 

vybraných na základě 

otevřené výzvy. V roce 2022 

proběhly sousedské slavnosti 

na Praze 3 na 11 lokalitách.

koordinátor projektu, koordinace organizátorů 

lokalit, PR pracovník, produkce, účetnictví, 

urbanistické studie, organizace záborů, grafika

Podpora v režimu 

de minimis.
4,25 3,63 4,75 4,00 4,75 4,25 25,63 50 000 Kč 40 000 Kč

Důležitá komunitní událost se 

zapojením obyvatel Prahy 3.

11 5285
Boutique Cinema 

Přítomnost s.r.o.
08295433 1 Kino Přítomnost v roce 2023

Kino Přítomnost, Sewiecova, 

Praha 3

propagace (online, PR služby, tiskové služby), 

licenční poplatky (půjčovné za promítané filmy)

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,50 3,75 4,00 3,50 3,25 1,90 19,90 143 000 Kč 0 Kč

Komerční projekt cílící na 

celopražské publikum.

12 5456 Buči z.s. 22896163 3
Oslavy Mezinárodního dne 

Romů 2023 v Praze 3

Buči z.s., Koněvova 2430/162 

a klub Nová Chmelnice, 

Koněvova 2597/219, 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.
3,78 3,89 3,89 3,67 3,44 4,22 22,89 80 000 Kč 20 000 Kč Pozitivní společenský dopad.

13 5458 Buči z.s. 22896163 2

Dětský soubor romského 

folkloru Marcinovci - činnost 

2023

Sídlo žadatele, 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.
4,22 3,78 4,22 4,33 4,56 4,33 25,44 75 000 Kč 40 000 Kč Pozitivní společenský dopad.

14 5404 Caháková Pavla 1968 3
Vánoční odpoledne U 

vystřelenýho oka

U vystřelenýho oka, U božích 

bojovníků 3/606, Praha 3

technické zabezpečení projektu (ozvučení, 

promítací technika), honoráře účinkujících, 

související aktivity (příprava prostoru, úklid, 

energie)

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,00 2,75 3,50 3,00 3,88 3,13 19,26 33 000 Kč 0 Kč

Projekt nemá velký kulturní 

přesah, nedostatečně 

propracovaný rozpočet.

15 5405 Caháková Pavla 1968 3

Ozvěny Mezinárodního 

filmového festivalu Mental 

Power

U vystřelenýho oka, U božích 

bojovníků 3/606, Praha 3

technické zabezpečení projektu (ozvučení, 

promítací technika), honoráře účinkujících, 

související aktivity (pronájem, úklid)

Mimo režim veřejné 

podpory.
2,40 3,13 3,88 3,63 2,50 3,75 19,29 27 000 Kč 0 Kč

Komise se rozhodla podpořit jiné 

projekty žadatelky, menší lokální 

přesah v rámci produkce U 

Vystřelenýho oka.

16 5407 Caháková Pavla 1968 3 Okofest - hudební festival
U vystřelenýho oka, U božích 

bojovníků 3/606, Praha 3

honoráře účinkujících, technické zajištění 

(ozvučení, aparatura), příprava prostoru, úklid, 

energie

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,13 3,00 3,88 3,63 3,75 3,63 21,02 40 000 Kč 20 000 Kč

Projekt skýtá možnost pro 

vystupování lokálních umělců.

17 5409 Caháková Pavla 1968 3 Umělci mezi proudy
U vystřelenýho oka, U božích 

bojovníků 3/606, Praha 3

technické zabezpečení projektu (ozvučení), 

honoráře účinkujících (hudební skupiny, moderátor 

programu, autorské čtení atd.)

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,50 3,13 3,88 3,63 3,50 3,38 21,02 25 500 Kč 10 000 Kč

Projekt nabízí podporu umělecké 

rozmanitosti.

18 5462 Caháková Pavla 1968 3 Okofilm
U vystřelenýho oka, U božích 

bojovníků 3/606, Praha 3

shromáždění a indexace historického materiálu, 

restaurování historického materiálu, dotáčky, 

komentář, střih, grafika, zvuk, honoráře 

spolupracujících umělců

Mimo režim veřejné 

podpory.
2,56 3,00 3,11 3,22 3,00 2,89 17,78 70 000 Kč 0 Kč

Nedostatečně zpracovaná 

žádost, absence dostatečného 

počtu informací o projektu.
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19 5304

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, 

Praha 3, pražské parky a okolí 

Prahy

nákup učebních a studijních pomůcek, 

obrázkových materiálů a cen pro děti, pronájmy 

studijních, provozních a společenských prostor, 

odměny odborným lektorům, sokolníkům, 

trubačům a kynologům

Mimo režim veřejné 

podpory.
2,78 2,67 2,67 2,78 3,00 3,22 17,12 60 000 Kč 0 Kč

Obsah projektu neodpovídá 

cílům dotačního programu v 

oblasti kultury. Žádost svým 

záběrem více spadá do oblasti 

školství, respektive životního 

prostředí.

20 5385

DEPRESIVNÍ DĚTI TOUŽÍ 

PO PENĚZÍCH, zapsaný 

spolek

70803391 1

Depresivní děti touží po 

penězích - celoroční činnost 

2023

Venuše ve Švehlovce, 

Slavíkova 22, Praha 3

umělecké honoráře, materiál na výrobu scény, 

rekvizit a kostýmů, pronájem sálu, zkušebny a 

skladu

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,88 3,88 3,50 4,25 4,00 3,63 23,14 200 000 Kč 50 000 Kč

Inovativní, alternativní 

a osobitý projekt.

21 5432 Divadlo AQUALUNG z.s. 27045471 1
Celoroční činnost Divadla 

AQUALUNG

Žižkovské divadlo Járy 

Cimrmana, Štítného 5, Praha 3

autorská práva, pronájem skladu, doprava, 

honoráře

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,00 3,88 4,13 4,38 4,38 3,88 24,65 250 000 Kč 60 000 Kč

Tradiční žižkovský divadelní 

soubor s pozitivním 

společenským dopadem.

22 5210 Drsarka s.r.o. 09142452 1 PRAHO! Hlavní město Praha

pronájem ploch ve veřejném prostoru (pro 

vylepování poezie s QR kódy), tisk samolepek, 

plakátů a dalších formátů dle výlepní plochy, 

tvorba autorských básní, správa a chod domény, 

webu a QR kódů, organizace přijatých výpovědí, 

analytika

Podpora v režimu 

de minimis.
2,50 4,00 3,00 3,63 3,88 2,75 19,76 50 000 Kč 0 Kč

Projekt nedostatečně specifikuje 

realizaci na území Prahy 3, příliš 

obecné zpracování projektu, 

komise oceňuje inovativnost 

projektu, doporučuje oslovit hl. 

m. Prahu.

23 5211 Fresh senior z.s. 10844368 2
FRESH SENIOR - KULTURA 

A SPOLEČNOST 2023

ATRIUM na Žižkově, 

Čajkovského12, KC Vozovna, 

Za Žižkovskou vozovnou 

2687, Praha 3, externí 

programy v rámci celé Prahy

profesionální moderace, honoráře účinkujících, 

smlouvy o dílo, dramaturgie, koordinace projektu, 

produkční zajištění, technické zajištění, pronájmy, 

administrativní zajištění projektu, programátorské 

služby, administrace webu a facebooku, tisk 

propagačních materiálů, grafické zpracování a 

DTP - letáky, bannery, programy, inzeráty, roll up, 

fotodokumentace, videoarchiv

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,38 4,38 4,38 3,50 4,13 5,00 25,77 200 075 Kč 30 000 Kč

Podpora aktivit pro seniory 

v městské části.

24 5438 Fresh senior z.s. 10844368 2
FRESH SENIOR - POZNÁNÍ 

A AKTIVITY 2023

KC Vozovna, Za Žižkovskou 

vozovnou 2687, Praha 3

materiál (zejména papír, textilní materiál, lepidlo, 

nůžky, ochranné pomůcky), honoráře (lektoři, 

přednášející, odborníci), smlouvy o dílo, 

dramaturgie, koordinace projektu, produkční 

zajištění, technické zajištění, pronájmy, 

administrativní zajištění projektu, programátorské 

služby, administrace webu a facebooku, tisk 

propagačních materiálů, grafické zpracování a 

DTP - letáky, bannery, program, inzeráty, roll up, 

fotodokumentace, videoarchiv

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,13 4,25 4,50 3,63 3,75 4,63 24,89 209 475 Kč 20 000 Kč

Podpora aktivit pro seniory 

v městské části.

25 5399 Chorea Bohemica, s.r.o. 25663712 1
Leoš Janáček a Bohuslav 

Martinů trochu jinak

Atrium Žižkov, Čajkovského 

12, Praha 3
produkční zajištění a propagace

Podpora v režimu 

de minimis.
3,75 3,63 3,75 3,75 3,38 3,50 21,76 25 000 Kč 10 000 Kč

Rozšíření nabídky klasické hudby 

v Praze, netradiční zpřístupnění 

děl L. Janáčka a B. Martinů. 

Komise doporučuje použití 

prostředků na produkční zajištění 

a propagaci.

26 5457

Institut Terezínské 

iniciativy, obecně 

prospěšná společnost 

25721542 3
Veřejné čtení jmen obětí 

holocaustu - Jom ha-šoa 2023

náměstí Jiřího z Poděbrad, na 

prostranství před kostelem 

Nejsvětějšího Srdce Páně, 

Praha 3

pronájem techniky (zvučení, stream), produkce 

čtení jmen, editor informační a osvětové kampaně

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,89 3,33 3,56 3,11 3,00 4,22 21,11 50 000 Kč 10 000 Kč Pozitivní společenský přínos.

27 5244 Kachní spolek 06689078 1
tep39 - podpora mladých 

umělců
Řehořova 33/39, Praha 3

nájem pro realizaci rezidencí, workshopů, tréninků 

a kurzů fyzického divadla, honoráře lektorů, 

produkční práce

Podpora v režimu 

de minimis.
3,88 4,13 3,38 3,88 3,88 3,63 22,78 156 000 Kč 30 000 Kč

Komise ocenila jedinečnost 

projektu.

28 5199 Kartousek Filip 08627029 1 Hidden gallery
Hidden gallery, Bořivojova 

106, Praha 3

nájem, produkce výstav a komentovaných 

prohlídek, propagace

Podpora v režimu 

de minimis.
3,20 3,40 2,70 3,30 3,60 2,80 19 40 000 Kč 0 Kč

Projekt není přínosný pro 

obyvatele Prahy 3 díky omezené 

přístupnosti veřejnosti.

29 5224 Kino Aero s.r.o. 11805951 3 Bio Senior v kině Aero 2023
Kino Aero, Biskupcova 

87/31a, Praha 3

propagace (zejména grafické práce a náklady na 

tisk brožur s programem cyklu, placená 

propagace), půjčovné a licence k promítaným 

filmům, technické zajištění, promítač, dramaturgie

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,22 4,56 4,22 3,44 3,89 4,11 24,44 124 500 Kč 30 000 Kč

Podpora aktivit pro seniory v 

městské části.

30 5231 Kino Aero s.r.o. 11805951 3
Žižkovské Kino Aero v roce 

2023

Kino Aero, Biskupcova 

87/31a, Praha 3

propagace (PR služby, placená inzerce, grafické a 

tiskové práce), půjčovné a licence k promítaným 

filmům, produkční náklady (zejména honoráře 

produkčním, dramaturgům)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,25 4,13 4,38 4,00 3,63 3,63 24,02 250 000 Kč 50 000 Kč

Podpora tradiční kulturní 

organizace v Praze 3.
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31 5376 Klub Art 4 People z.s. 05872413 3
Kulturní programy pro 

veřejnost Art 4 People

Kostnické náměstí, Taneční 

studio Place 4 People, Vlkova 

23 a další místa 

honoráře vystupujících umělců a lektorné, 

pronájem prostor na podzimní a zimní akce, 

produkční zajištění akce, technická obsluha, 

propagace projektu a PR

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,50 3,50 3,63 3,50 3,63 3,38 21,14 50 000 Kč 20 000 Kč

Přístupnost a zapojení obyvatel 

Prahy 3.

32 5378 Klub Art 4 People z.s. 05872413 3
Terapie tancem a pohybem 

pro seniory

Studio Place 4 People, Vlkova 

23, Praha 3

lektorné tanečních pedagogů, pronájem prostor 

pro vystoupení, honoráře účinkujících umělců, 

technické a produkční zajištění, propagace

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,25 3,75 3,88 3,25 3,88 3,88 21,89 30 000 Kč 10 000 Kč

Podpora aktivit pro seniory v 

městské části.

33 5169 Klub přátel Žižkova z.s. 41690745 2
Činnost Klubu přátel Žižkova 

v roce 2023
Ondříčkova 385/35, Praha 3

spotřeba energií a služeb spojených s provozem 

klubu, lektorská, přednášková, archivační a 

knihovnická činnost, propagace, tisk, webové 

stránky, telekomunikační služby

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,11 3,56 4,67 4,67 3,89 4,11 25,01 47 000 Kč 40 000 Kč

Podpora tradiční spolkové 

činnosti zprostředkující osvětu.

34 5413 Lenerová Tereza 87230895 1 Kreativní studio Truhlárna Rokycanova 33, Praha 3

umělecké honoráře, náklady na produkci a 

propagaci, materiální zajištění uměleckých 

projektů a rezidenčních pobytů v Truhlárně, 

výroba propagačních materiálů, provozní náklady 

na prostor (pronájem a energie)

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,88 3,75 3,88 3,88 4,38 4,00 23,77 250 000 Kč 30 000 Kč

Komise oceňuje velmi kvalitně 

zpracovanou žádost.

35 5444 Merkado, z.s. 04136632 1
Merkado Latinská Amerika na 

Jiřáku - 10 let

náměstí Jiřího z Poděbrad, 

Praha 3
honoráře účinkujících

Podpora v režimu 

de minimis.
4,00 3,88 4,25 3,75 3,88 3,75 23,51 220 000 Kč 30 000 Kč

Netypické kulturní obohacení 

obyvatel Prahy 3. Komise 

doporučuje využít příspěvek na 

honoráře účinkujících.

36 5359 Nerudný fest.cz 26578824 1 Mladí ladí jazz

Palác Akropolis (Kubelíkova 

1548, Praha 3), Atrium 

(Čajkovského 12, Praha 3), 

Vozovna (Koněvova 

2687/164, Praha 3), MŠ/ZŠ z 

MČ P3 (v jednání: ZŠ a MŠ 

Jaroslava Seiferta, ZŠ nám. 

Jiřího z Poděbrad, ZŠ 

Lupáčova)

honoráře vystupujících umělců a lektorů, pokrytí 

dramaturgických a produkčních nákladů, náklady 

na pronájem prostor a propagaci

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,88 3,63 3,50 4,00 3,63 3,00 21,64 150 000 Kč 30 000 Kč

Pozitivní kulturní přínos se 

zaměřením na školy.

37 5358
Nové sdružení pražských 

umělců
45770654 3 Žižkovské dialogy 2023 Husinecká 830/8 , Praha 3

nájem, propagace, instalace, hudební a umělecké 

doprovody akcí 

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,75 3,50 3,13 3,50 3,13 3,50 20,51 90 000 Kč 20 000 Kč Podpora nezávislých umělců.

38 5315
Občanské sdružení Kultura 

pro mládež,z.s.
22891617 2

Zkusebny.com-volnočasové 

kreativní centrum
Orebitská 726/5, Praha 3 nájemné  

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,67 3,44 4,33 3,11 4,44 3,78 22,77 238 000 Kč 20 000 Kč

Zprostředkovávání dostupného 

zázemí pro umělce.

39 5356 Open House Praha, z.ú. 03034992 3 Open House Praha 2023

vybrané, zdarma veřejnosti 

zpřístupněné budovy na 

území Prahy 3

dramaturgie a produkce festivalu, koordinace 

dobrovolníků,  public relations, komunikace, 

propagace, správa obsahu na Facebooku a 

Instagramu, organizace a administrativa, provozní 

náklady

Podpora v režimu 

de minimis.
3,88 3,88 4,25 3,88 3,88 3,75 23,52 100 000 Kč 30 000 Kč

Unikátní projekt zpřístupňující 

běžně nepřístupné objekty.

40 5433 P & J Music s.r.o. 45790221 1
JAZZ MEETS WORLD 2023 

PLUS

Atrium na Žižkově, 

Čajkovského 12a, Praha 3
honoráře umělců

Podpora v režimu 

de minimis.
3,63 3,00 3,75 4,13 3,75 3,13 21,39 216 951 Kč 20 000 Kč

Pozitivní kulturní přínos, komise 

doporučuje prostředky použít na 

honoráře umělců.

41 5258 POST BELLUM, z. ú. 26548526 3
Pamětníci z Prahy 3 vyprávějí 

v Paměti národa

Celá oblast MČ Praha 3, kino 

Aero, Biskupcova 1733, Praha 

3. 

Vlastní dokumentace 

pamětníků proběhne v 

pražském studiu Post Bellum, 

Hálkova 7, Praha 2.

náklady na kameramana, dokumentaristu, 

produkci natáčení, zpracování natočeného 

rozhovoru, tvorbu kinopříběhu, technickou úpravu 

materiálu, pronájem prostor, prezentaci, uvedení 

večera, produkci a koordinaci tvorby kinopříběhu a 

veřejnou projekci, PR a propagaci

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,50 4,38 4,38 3,75 3,88 4,38 25,27 97 000 Kč 40 000 Kč

Zásadní společenský dopad, 

zapojení pamětníků Prahy3.

42 5179
Prague Quiet Music 

Collective z. s.
11736607 1

Koncert Prague Quiet Music 

Collective a Radka Baboráka 

v Atriu na Žižkově

Atrium na Žižkově, 

Čajkovského 12/12a, Praha 3
honoráře interpretů a autorů

Podpora v režimu 

de minimis.
3,88 4,13 4,00 4,50 3,88 3,38 23,77 35 000 Kč 20 000 Kč

Unikátní hudební projekt, komise 

pozitivně hodnotí přístupnost pro 

seniory Prahy 3.

43 5436
Pražský hudební institut, 

z.ú.
07188919 3

Mezinárodní violoncellová 

soutěž Jana Vychytila, 17. 

ročník

Gymnázium a Hudební škola 

hl. m. Prahy, ZUŠ, 

Komenského nám. 400/9, 

Praha 3 - konání soutěže, 

HAMU, Lichtenštejnský palác, 

Malostranské nám. 13, Praha 

1

honoráře a ubytování porotců, honoráře 

organizátorů a služby, pořízení audio video 

záznamu, přímý přenos soutěže a koncertu vítězů, 

pořízení fotodokumentace, tisk brožur, plakátů, 

letáků, grafické zpracování tiskovin a webu 

soutěže

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,75 3,63 4,13 3,88 3,63 3,88 22,9 105 000 Kč 30 000 Kč Podpora mladých umělců.

44 5455
Pražský hudební institut, 

z.ú.
07188919 3

Mladí pianisté hrají na klavír 

Steinway & Sons, 12. ročník

Gymnázium a Hudební škola 

hl. m. Prahy, ZUŠ, 

Komenského nám. 400/9, 

Praha 3

honoráře, ubytování a cestovní náklady porotců, 

honoráře organizátorů a služby během soutěže, 

náklady na tisk brožur, plakátů, diplomů a 

programů koncertu vítězů, pořízení 

fotodokumentace a audio-video záznamu soutěže, 

grafické práce a náklady na web

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,11 4,00 3,89 4,11 3,89 4,22 24,22 75 000 Kč 30 000 Kč Podpora mladých umělců.
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45 5228 RACHOT Production s.r.o. 26690179 1 Other Music 2023

Atrium Žižkov, Divadlo Ponec, 

Klub Punctum, Palác 

Akropolis a další, Praha 3

náklady na umělce a autory, pronájmy technického 

zařízení, pronájmy sálu

Podpora v režimu 

de minimis.
2,50 3,00 3,25 4,25 3,63 3,13 19,76 250 000 Kč 0 Kč

Žádost nesplňuje kvalitu 

zpracování projektu, omezený 

dopad na Prahu 3, nedostatečný 

umělecký přínos a nedostatečná 

inovativnost.

46 5281 RACHOT Production s.r.o. 26690179 1 Respect Plus 2023

Atrium Žižkov, Divadlo Ponec, 

Klub Punctum, Palác 

Akropolis a další, Praha 3

náklady na umělce a autory, pronájmy technického 

zařízení, pronájmy sálu

Podpora v režimu 

de minimis.
3,13 3,00 3,63 3,50 3,50 3,00 19,76 250 000 Kč 0 Kč

Žádost nesplňuje kvalitu 

zpracování projektu, omezený 

dopad na Prahu 3, nedostatečný 

umělecký přínos a nedostatečná 

inovativnost.

47 5282 RACHOT Production s.r.o. 26690179 1 Respect Festival 2023

Atrium Žižkov, Divadlo Ponec, 

Klub Punctum, Palác 

Akropolis a další, Praha 3

náklady na umělce a autory, pronájmy technického 

zařízení, pronájmy sálu

Podpora v režimu 

de minimis.
3,25 3,25 3,38 3,88 3,63 3,00 20,39 250 000 Kč 25 000 Kč

Originální hudební festival s 

vysokou uměleckou úrovní a 

přesahem.

48 5206 REMEDIUM Praha o.p.s. 68403186 2 Divadelní spolek Proměna

Zkoušky předpokládáme v 

našich prostorách v 

Táboritské ulici, Praha 3 a na 

Havlíčkově nám. 11, 

představení nám. Jířího z 

Poděbrad, Divadlo Kampa, 

divadelní přehlídky a další 

místa vystoupení dle 

konkrétních možností. 

nájem zkušebny a divadelního sálu, režie, 

dramaturgie, propagace, technická spolupráce, 

vedení projektu

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,38 4,25 4,38 3,88 4,63 4,88 26,4 45 000 Kč 35 000 Kč

Podpora a zapojení seniorů z 

Prahy 3.

49 5377 Sage Trevor 1959 1 Pražské Stolpersteine Praha, všechny okresy náklady na tisk knihy
Podpora v režimu 

de minimis.
4,13 3,75 3,75 4,00 3,75 4,13 23,51 45 000 Kč 35 000 Kč Pozitivní společenský dopad.

50 5395
Sdružení Zvoneček - 

Praha, z.s.
70892946 1 Síla hudby překoná vše 2023

Primárně Praha 3 a prostory 

GMHŠ (Komenského nám. 

400/9, Praha 3), pražské 

koncertní sály, v případě 

mezinárodní soutěže bude 

místo teprve určeno.

soutěž (doprava, ubytování a stravování sboru a 

doprovázejících osob, notový materiál, pojištění, 

festivalový poplatek), koncertní činnost (nájem 

koncertních sálů, osobní náklady)

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,63 3,50 3,88 4,13 3,63 3,75 22,52 195 000 Kč 40 000 Kč Podpora mladých umělců.

51 5351 Slepička Martin 1992 3 Žižkovské mezidvorky 2023 Praha 3

poplatek za práva k využití vizuálu, webové 

stránky, propagace, ilustrace klíčového vizuálu a 

doprovodných materiálů (mapa, program apod.), 

DTP práce - rozpracování klíčového vizuálu do 

formátů, příprava k tisku a tisk (plakáty, letáčky, 

programy, mapky), další propagační materiály 

(trička, plátěné tašky atd.), vedení projektu a 

účetnictví projektu, propagace na sociálních sítích, 

honorář pro účinkující, zajištění zázemí a vybavení

Podpora v režimu 

de minimis.
4,13 4,00 4,63 4,00 4,75 3,88 25,39 70 000 Kč 50 000 Kč

Unikátní projekt s významným 

lokálním dopadem.

52 5222
Společnost pro podporu a 

rozvoj kina AERO z.s.
67775080 3 Malé oči 2023

Kino Aero, Biskupcova 

87/31a, Praha 3

propagace projektu (PR služby, placená inzerce, 

grafické práce, náklady na tisk, web), produkční 

náklady (produkční zajištění), filmová práva 

(půjčovné, licence k promítaným filmům)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,38 4,13 4,25 3,75 4,25 4,00 24,76 97 800 Kč 40 000 Kč

Orientace na nejmenší diváky v 

tradiční kulturní organizaci.

53 5286 Spolek Galerie 35m2 22835296 1

Celoroční program a 

výzkumný projekt Galerie 

35M2

Víta Nejedlého 487/23, Praha 

3

instalace výstav, pronájem video a audio techniky, 

tisk doprovodních materiálů k výstavám

Podpora v režimu 

de minimis.
3,63 3,38 3,38 4,00 4,13 3,13 21,65 30 000 Kč 15 000 Kč

Podpora galerijní činnosti

 v Praze 3.

54 5410 Tanec Praha z.ú. 44268211 1
Mezinárodní festival TANEC 

PRAHA 2023 – Focus Ukraine

MČ Praha 3 - vybraná veřejná 

prostranství (náměstí, ulice, 

parky) pro živá vystoupení a 

vnitřní prostory 

spolupracujících subjektů pro 

projekce a uvedení děl indoor

náklady na umělce (honoráře, cestovní náklady, 

ubytování), produkční činnost a projektový 

management, náklady na propagaci a marketing, 

technické zajištění (technika, pronájmy)

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,75 3,63 3,75 4,00 4,00 4,25 23,38 190 000 Kč 50 000 Kč

Společensky významná akce, 

propagace kultury ve veřejném 

prostoru.

55 5412 Tanec Praha z.ú. 44268211 3
Pohybově - hlasové dílny pro 

starší a seniory 2023

PONEC – divadlo pro tanec, 

Husitská 899/24A, Praha 3, 

popř. Studio Krenovka 

(Husitská 22, 130 00 Praha 3) 

či veřejný prostor v okolí

honoráře profesionálních umělců, školení lektorů, 

tvorba dokumentu a veřejná prezentace, 

materiálové náklady (zejména hudební pomůcky, 

drobné nástroje, cvičební pomůcky), technické 

služby, náklady na koordinaci, produkci a 

propagaci

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,13 3,75 4,00 3,88 4,25 4,00 24,01 185 000 Kč 40 000 Kč

Zapojení seniorů do kulturních 

aktivit.



Dotace 2023

56 5421 Tanec Praha z.ú. 44268211 1 Tanec dětem 2023

ZŠ Cimburkova, Cimburkova 

18/600, Divadlo PONEC, 

Husitská 899/24A, Art 

Centrum Krenovka, Husitská 

22, Praha 3

honoráře umělců, vzdělávací semináře pro lektory, 

pronájem prostor, koordinace a produkční 

zabezpečení projektu, nákup materiálu (cvičební a 

hudební pomůcky, výtvarné potřeby a další 

vybavení), služby techniků (OSVČ), nákup 

drobného technického materiálu, náklady na 

propagaci (zejména tištěná propagace, web, 

sociální sítě), PR specialistu, grafické práce, foto a 

video-dokumentaci

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,25 4,00 4,13 4,00 4,00 4,00 24,38 200 000 Kč 40 000 Kč

Cílení na nejmenší a rozvoj jejich 

tanečních dovedností.

57 5354

UNIJAZZ - sdružení pro 

podporu kulturních aktivit, 

z. s.

00406724 2 Čítárna Unijazz
Objekt Krenovka, Husitská 

42/22, Praha 3

pronájem prostor a služby s ním spojené, 

produkčně-dramaturgické zabezpečení programu, 

propagace programu, honoráře umělců

Podpora v režimu 

de minimis.
4,75 4,38 4,50 4,00 4,25 4,25 26,13 250 000 Kč 60 000 Kč

Víceúčelový unikátní projekt v 

jedinečném prostředí.

58 5317 Venclů Zuzana 87474867 3 Koncertní činnost pro Prahu 3
prostory vhodné k realizaci 

koncertů na Praze 3

pronájem prostor pro realizaci koncertů, honoráře 

účinkujících, nákup hudebních nástrojů a zvukové 

techniky, nákup učebnic a materiálů určených k 

vyučování, náklady spojené s přípravou a realizací 

koncertů (kopírování, nákup učebnic, zpěvníků, 

cestovné)

Mimo režim veřejné 

podpory.
2,50 3,25 4,00 3,25 2,75 4,00 19,75 45 000 Kč 0 Kč

Nedostatečně zpracovaná a 

nekonkrétní žádost.

59 5324 Zákulisí, z.s. 22743600 1 Venuše ve Švehlovce 2023
Venuše ve Švehlovce, 

Slavíkova 1499/22, Praha 3

nájem prostoru a s ním spojené služby, umělecké 

honoráře, propagace (online reklama, placená 

reklama FB, tištěné programy a letáky, placená 

propagace v rádiu)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,13 3,88 3,63 3,88 3,63 3,00 22,15 250 000 Kč 50 000 Kč

Podpora jedinečné alternativní 

scény v Praze 3.

7 633 301 Kč 1 445 000 Kč
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Dotační program pro oblast památkové péče

Kritéria pro stanovení výše dotace
max. počet bodů 

za kritérium

Kvalita zpracování projektu

   - kvalita zpracování

   - soulad s cíli dotačního programu

   - aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost

   - reálný a vyrovnaný rozpočet

   - podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

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

Přínos projektu pro obyvatele Prahy 3 5

Podpora vzhledu městské památkové zóny a veřejného prostoru 5

Úroveň a stupeň zpracování dokumentace

(např. restaurátorská zpráva, závazné stanovisko orgánu PP, apod.)

Společenská odpovědnost projektu 5

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

1 5384

Římskokatolická farnost u 

kostela Nejsvětějšího 

Srdce Páně Praha - 

Vinohrady

00676527

p
a

m
á

tk
o

v
á

 p
é

č
e

Oprava oken a dveří kostela 

Nejsvětějšího Srdce Páně – 

etapa r. 2023

náměstí Jiřího z Poděbrad, 

Praha 3

odstraňování starých nátěrů, náhradní výplň 

okenního otvoru, repase oken a doplnění kování, 

truhlářské práce a opravy, broušení, barevné 

sjednocení, napouštění, povrchová úprava, 

doprava, demontáž a montáž

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,63 4,38 4,50 4,88 4,38 4,25 27,02 131 000 Kč 100 000 Kč

Komise ocenila kvalitu přípravy 

projektu a snahu o zachování 

památkové hodnoty.

2 5386

Římskokatolická farnost u 

kostela sv. Prokopa Praha - 

 Žižkov

60434279

p
a

m
á

tk
o

v
á

 p
é

č
e

Oprava hlavních vstupních 

dveří kostela sv. Anny v Praze 

na Žižkově – etapa r.2023

Tovačovského ulice, bez čp., 

Praha 3

odstraňování starých nátěrů, vlepení vsadků po 

profrézování prasklin, doplnění dřevěné okapnice, 

náhradní výplně dveřních otvorů (po dobu opravy), 

repase kování, doplnění kování (výroba kopií 

štítku a kliky), obnova nadsvětlíku vč. náhradních 

tlačených skel „katedrál“, truhlářské práce, opravy 

a repase, broušení, barevné sjednocení, 

napouštění, povrchová úprava, doprava, 

demontáž a montáž

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,63 4,63 4,75 5,00 4,38 4,63 28,02 97 700 Kč 91 600 Kč

Komise ocenila kvalitu přípravy 

projektu a snahu o zachování 

památkové hodnoty.

3 5215

Společenství vlastníků 

bytových jednotek domu 

č.p. 557, č.o. 2, 4, v ulici 

Husinecká, Praha 3

27651045

p
a

m
á

tk
o

v
á

 p
é

č
e

Renovace mozaiky Husinecká 2 a 4, Praha 3 renovace mozaiky
Mimo režim veřejné 

podpory.
4,25 3,75 3,50 3,75 3,50 3,88 22,63 65 000 Kč 50 000 Kč

Komise ocenila inciativu 

vlastníka a zodpovědný přístup. 

Obohacení široké veřejnosti 

uchováním mozaiky.

4 5318 Židovská obec v Praze 00445258

p
a

m
á

tk
o

v
á

 

p
é

č
e

Provedení záchraných prací 

na staticky havarijních 

náhrobcích na Novém 

židovském hřbitově

Izraelská 712/1, Praha 3
oprava, stabilizace a restaurování poškozených 

nebo nestabilitou ohrožených náhrobků

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,50 4,38 4,63 4,88 4,38 4,75 27,52 250 000 Kč 120 000 Kč

Komise ocenila kontinuální snahu 

o opravy náhrobků na Novém 

židovském hřbitově.

543 700 Kč 361 600 Kč

Slovní komentář
Navrhovaná výše 

dotace

5

5

5

Název projektu

Specifikace projektu Forma poskytnutí 

dotace 

ve vztahu 

k veřejné podpoře

Body za jednotlivá kritéria
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Dotace 2023

Dotační program pro oblast sociální a zdravotní

Podprogramy oblasti: Kritéria pro stanovení výše dotace
max. počet bodů 

za kritérium

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

1. Kvalita zpracování projektu 6

   - kvalita zpracování

   - soulad s cíli dotačního programu

   - aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost 6

   - reálný a vyrovnaný rozpočet

   - podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

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

3. Zařazení v síti sociálních služeb hlavního města Prahy na daný rok 6

4. Soulad s Komunitním plánem rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 6

na období 2020-2024 a dalšími strategickými dokumenty městské části Praha 3

5. Rozsah působnosti sociální služby – lokální, celopražská s alternativou, celopražská bez alternativy 6

1. Kvalita zpracování projektu 6

   - kvalita zpracování

   - soulad s cíli dotačního programu

   - aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost 6

   - reálný a vyrovnaný rozpočet

   - podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

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

3. Soulad s Komunitním plánem rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 6

na období 2020-2024 a dalšími strategickými dokumenty městské části Praha 3

4. Potřebnost cílové skupiny, profil žadatele, historie služby a žadatele 6

5. Rozsah působnosti sociální služby – lokální, celopražská s alternativou, celopražská bez alternativy 6

3.  Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů

1. Kvalita zpracování projektu 6

   - kvalita zpracování

   - soulad s cíli dotačního programu

   - aktivity a cíle jsou jednoznačně definovány

2. Kvalita zpracování rozpočtu a transparentnost 6

   - reálný a vyrovnaný rozpočet

   - podrobný popis výdajů a příjmů projektu 

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

3. Soulad s Komunitním plánem rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 6

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 6

5. Profil a historie žadatele 6

4. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče

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)

3. Potřebnost a rozsah projektu z hlediska Prahy 3, dopad projektu na území Prahy 3 a občany Prahy 3 6

4. Profil a historie žadatele 6

5. Zdůvodnění financování prostřednictvím samosprávy na úrovni městské části 6

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

6

6

1.    Podpora realizace registrovaných sociálních 

služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách

2.    Podpora návazných služeb v sociální oblasti 

poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům 

MČ Praha 3

3.    Podpora projektů zaměřených na prevenci 

rizikových jevů

4.    Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a 

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

1 5360 "ArtBotič, z.s." 22901248 2 Koncerty pro seniory

Dům s pečovatelskou 

službou, Roháčova 24, 

Ošetřovatelský domov Praha 

3, Habrová 2654/2,Praha 3

honoráře interpretů, produkce koncertů
Mimo režim veřejné 

podpory.
3,83 3,17 5,33 3,83 5,67 21,83 13 000 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 5371 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

HPP přímá práce vč. odvodů
Mimo režim veřejné 

podpory.
4,67 4,67 5,5 5 2,83 22,67 13 380 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.  

3 5417
Amélie Centrum pro 

zdravou rodinu z.ú.
04543211 2

Komunitní centrum Amélie 

2023
Roháčova 266/38, Praha 3

lektorné, právník, sociální pracovník, psycholog, 

logoped

Podpora v režimu 

de minimis.
3,33 3,17 4,83 3 5 19,33 226 500 Kč 0 Kč

Služba nesplnila minimální 

rozsah požadavků dotačního 

programu a není doporučena k 

finanční podpoře. Zejména se 

jedná o nedostatečnou kvalitu 

zpracování projektu, rozpočtu a 

omezenou potřebnost cílové 

skupiny a nedostatečnou historii 

služby.

4 5431
Armáda spásy v České 

republice, z. s.
40613411 2

Centrum sociálních služeb 

Bohuslava Bureše Armády 

Spásy - Péče o duševní zdraví

Tusarova 1271/60, Praha 7

částečné financování mezd terapeutů a odborného 

garanta projektu a supervizních setkání 

terapeutického týmu

Podpora v režimu 

de minimis.
4,17 3,83 5 4,5 1,83 19,33 40 000 Kč 0 Kč

Služba nesplnila minimální 

rozsah požadavků dotačního 

programu a není doporučena k 

finanční podpoře. Zejména se 

jedná o nedostatečnou kvalitu 

zpracování rozpočtu a omezený 

rozsah působnosti služby ve 

vztahu k městské části.

5 5212 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 koordinátorů/ek osobní asistence (HPP)

Podpora v režimu 

de minimis.
4,5 4,33 5,83 5,5 2,17 22,33 110 000 Kč 25 000 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.  

C
e
lk

o
v
ý
 p

o
č
e
t 

b
o

d
ů Požadovaná výše 
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6 5463 Buči z.s. 22896163 2
Distribuční místo Potravinové 

banky

Buči z.s., Koněvova 2430/162, 

Praha 3

dovybavení skladu (regály, stoly), spotřeba 

elektrické energie, nákup jednoho mrazicího a 

chladicího boxu pro potraviny podléhající zkáze

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,83 3,5 5,33 3,67 4,83 21,16 75 400 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. Komise doporučuje 

použití prostředků na úhradu 

energií a pořízení vybavení. 

7 5459 Centrum ALMA, z.ú. 22665005 3 Poradna ALMA
Centrum ALMA, z.ú., 

Jankovcova 864/45, Praha 7

osobní výdaje pracovníka v přímé péči (mzda 

adiktologa)

Podpora v režimu 

de minimis.
4,5 4 5,5 4,17 4,67 22,84 30 000 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.  

8 5427 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.
4,83 4,67 6 6 2,5 24 140 000 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.  

9 5344
Centrum pro integraci 

cizinců, o.p.s.
26631997 1

Sociálně aktivizační služba 

pro cizince z Prahy 3
Pernerova 10/32, Praha 8

mzdové náklady sociálních pracovníků, didaktické 

pomůcky a vstupné do kulturních zařízení

Podpora ve formě 

vyrovnávací platby.
4,67 4,5 2,17 5,33 2 18,67 116 000 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 HMP a o 

rozsah služby ve vztahu k 

lokálnímu dopadu na městskou 

část.

10 5232

Centrum pro neslyšící a 

nedoslýchavé pro Prahu a 

Středočeský kraj, o.p.s.

02636298 1

Sociálně aktivizační služba 

pro neslyšící a nedoslýchavé 

a seniory

Darwinova 450/24, Praha 12
energie, nájem a externí služby mzdového 

účetnictví a právní služby

Podpora v režimu 

de minimis.
4,5 4,17 5,83 5,33 2,17 22 25 000 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.  
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11 5262

Centrum pro neslyšící a 

nedoslýchavé pro Prahu a 

Středočeský kraj, o.p.s.

02636298 1
Tlumočnické služby pro osoby 

se sluchovým postižením

Karlínské nám. 59/12, Praha 

8, Darwinova 450/24, Praha 12
energie, nájem

Podpora v režimu 

de minimis.
4,5 4,33 5,67 5,67 1,83 22 25 000 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.  

12 5414
Centrum pro rodinu PSS a 

klinické adiktologie, z.ú.
06774750 1

Centrum pro rodinu-Integrace 

rodiny, AL
Kateřinská 1476/34, Praha 2

mzdové náklady sociálních pracovníků, adiktologů 

a psychologa, nájemné, energie

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,67 3,67 5,17 5,17 1,83 19,51 47 000 Kč 0 Kč

Služba nesplnila minimální 

rozsah požadavků dotačního 

programu a není doporučena k 

finanční podpoře. Zejména se 

jedná o nedostatečnou kvalitu 

zpracování projektu a rozpočtu, 

dále o omezený rozsah 

působnosti služby ve vztahu k 

městské části.

13 5402 Centrum Seňorina, z.s. 04347536 1

Odlehčovací služby pro 

seniory s Alzheimerovou 

nemocí a jinými typy demence

Na Poříčí 1933/36, Praha 1 pokrytí části hrubé mzdy pracovníků v přímé péči
Mimo režim veřejné 

podpory.
5 4,33 5,67 5,67 2,17 22,84 50 000 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.  

14 5182 Cesta domů, z. ú. 26528843 4 Domácí hospic Cesta domů
Domácnosti pacientů na 

území hl. města Prahy

mzdové náklady vč. odvodů na sociální a 

zdravotní pojištění pracovníků v přímé péči 

(zdravotní pracovníci - lékaři a zdravotní sestry)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,8 4,8 4,6 5,2 3,8 23,2 240 840 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.  

15 5183 Cesta domů, z. ú. 26528843 1 Poradna Cesty domů Celá ČR

mzdové náklady vč. odvodů na sociální a 

zdravotní pojištění pracovníků v přímé péči 

(sociální pracovníci - sociální pracovník poradny a 

terénní sociální pracovník)

Mimo režim veřejné 

podpory.
5 5,17 5,5 5,5 2,17 23,34 127 110 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.  

16 5184 Cesta domů, z. ú. 26528843 1
Odlehčovací služby Cesty 

domů

Terénní služba - domácnosti 

klientů na území hl. města 

Prahy, pobytová služba - sídlo 

organizace Cesta domů

mzdové náklady vč. odvodů na sociální a 

zdravotní pojištění pracovníků v přímé péči 

(pracovníci v sociálních službách - terén a pobyt)

Mimo režim veřejné 

podpory.
5 4,83 5,67 5,67 2,17 23,34 200 700 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.  
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17 5330 Česká unie neslyšících, z.ú. 00675547 1 CSS ČUN Praha SAS

ČUN Praha, Dlouhá 729/37, 

Praha 1, Rodinné centrum 

Letná, z.s., Janovského 

1349/24, Praha 7

nájemné, mzda sociálního pracovníka
Podpora ve formě 

vyrovnávací platby.
4,67 5 5,67 5,5 2,33 23,17 50 000 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.  

18 5434 Česká unie neslyšících, z.ú. 00675547 1 Tlumočnická služba ČUN
ČUN Praha, Dlouhá 729/37, 

Praha 1
nájemné, mzda tlumočníků znakového jazyka

Podpora ve formě 

vyrovnávací platby.
4,67 4,67 5,67 5,33 2,17 22,51 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.  

19 5193

Diakonie ČCE - Středisko 

celostátních programů a 

služeb

48136093 1 Krizová pomoc

Čajkovského 1640/8, Praha 3 - 

 krizová pomoc, 

administrativní zázemí, 

Šafaříkova 1, Praha 2 - 

terapie programu Stop násilí

osobní náklady, nájemné a služby spojené s 

nájmem, softwarové služby, ostatní služby 

(grafika, tisk, informační a propagační činnosti)

Podpora ve formě 

vyrovnávací platby.
4,67 4,83 5,17 5,33 2 22 100 000 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.

20 5398

Diakonie ČCE - Středisko 

celostátních programů a 

služeb

48136093 1
Sociálně aktivizační služba 

Lifetool
Praha 3 nájemné kanceláře a energie

Podpora ve formě 

vyrovnávací platby.
4,67 3,5 4 5,17 2,17 19,51 40 000 Kč 0 Kč

Služba nesplnila minimální 

rozsah požadavků dotačního 

programu a není doporučena k 

finanční podpoře. Zejména se 

jedná o nedostatečnou kvalitu 

zpracování rozpočtu a omezený 

rozsah působnosti služby ve 

vztahu k městské části.

21 5508

Diakonie ČCE - Středisko 

celostátních programů a 

služeb

48136093 1 Raná péče Diakonie Praha 3 pronájem kanceláře
Podpora ve formě 

vyrovnávací platby.
5,67 4,83 5,67 5,67 2,17 24,01 40 000 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.  

22 5416

Diakonie ČCE - středisko 

Praha

(pův. Diakonie ČCE - 

Středisko křesťanské pomoci 

v Praze)

62931270

1 SOS centrum - krizová pomoc Varšavská 37, Praha 2

externí služby, vedení účetnictví, softwarové 

služby, služby BOZPO, pracovnělékařské služby, 

pojištění majetku a zaměstnanců, právní a 

ekonomické služby, osobní náklady

Podpora v režimu 

de minimis.
5,17 4,5 5,67 5,67 2,17 23,18 180 000 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.  
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23 5418

Diakonie ČCE - středisko 

Praha

(pův. Diakonie ČCE - 

Středisko křesťanské pomoci 

v Praze)

62931270

1
Pečovatelská služba 

Vinohrady - Vršovice

terénní služba - oblast Prahy 

2, 3 a 10

externí služby, vedení účetnictví, softwarové 

služby, služby BOZPO, pracovnělékařské služby, 

osobní náklady, nájemné, právní a ekonomické 

služby, pojištění majetku a zaměstnanců

Podpora v režimu 

de minimis.
4,83 4 5,5 5,5 2 21,83 150 000 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 možnost 

využívání shodných služeb 

poskytovaných na území 

městské části příspěvkovou 

organizací Pečovatelská služba 

Praha 3 nedoporučuje komise 

tento projekt k finanční podpoře.

24 5424

Diakonie ČCE - středisko 

Praha

(pův. Diakonie ČCE - 

Středisko křesťanské pomoci 

v Praze)

62931270

1
Silní rodiče - silné děti - 

Služba pro rodinu a dítě

Belgická 22 a Bruselská 

298/4, Praha 2 - ambulance, 

terén v rodinách - území MČ 

Praha 3

úklidové, hygienické, ochranné potřeby, edukační 

pomůcky, právní a ekonomické služby, osobní 

náklady

Podpora v režimu 

de minimis.
4,5 4,33 5,5 5,33 1,83 21,49 150 000 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.  

25 5292
Diakonie ČCE - středisko 

Západní Čechy 
45331154 1

Zajištění provozu Domova 

Radost pro osoby s 

postižením a autismem v 

Merklíně včetně občana MČ 

Praha 3 v roce 2023

Domov Radost pro osoby s 

postižením, Merklín 194 u 

Přeštic

mzdové náklady na hrubé mzdy pracovníků 

Domova Radost, úhrada dohod o pracovní činnosti

Podpora ve formě 

vyrovnávací platby.
4,83 4,5 2,67 5,5 2,5 20 50 000 Kč 9 600 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 5294 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 náklady za energie
Podpora ve formě 

vyrovnávací platby.
4,33 4,17 5,67 5,5 2,17 21,84 25 000 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.  

27 5266 Dům tří přání, z.ú. 26544431 1
Dům tří přání - centra 

podporující rodiny s dětmi
Praha

materiálové náklady na kancelářské potřeby, 

drobné vybavení, cestovné pracovníků v terénní 

krizové pomoci, nájemné a náklady na energie, 

vzdělávací programy pro děti (program Malý 

průzkumník)

Podpora ve formě 

vyrovnávací platby.
4,83 4,67 5,67 5,67 2,17 23,01 100 000 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.  
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28 5322 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.
5,17 5,17 5,67 5,67 2,17 23,85 23 000 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.  

29 5271 ERGO Aktiv, o.p.s. 26554364 4 Končím s nemocí Olšanská 2666/7, Praha 3
část hrubé mzdy včetně odvodů na fyzioterapeuta 

pracujícího s cílovou skupinou 

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,8 4,6 3,8 5 3,8 22 26 000 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.  

30 5270
FIXPUNKT Social 

Business s.r.o.
04847831 2

Comeback - charitativní 

obchod
Rokycanova 923/10, Praha 3 nájem

Podpora v režimu 

de minimis.
4,33 4,17 5,5 3,83 2,83 20,66 100 000 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.  

31 5329 Fokus Praha, z.ú. 45701822 1
Podpora Centra duševního 

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

hrubé mzdy, pojistné ke mzdám, letáky, vizitky, 

propagace služby, nájemné

Mimo režim veřejné 

podpory.
5,33 5 5,67 5,67 3,5 25,17 250 000 Kč 100 000 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.  

32 5319 Hospic Štrasburk o.p.s. 61383457 4
Terminální hospic ve Starých 

Bohnicích

Bohnická 12/57, Praha 8, 

Hospic Štrasburk

úhrada dodavatelských faktur za telefonní 

poplatky, praní prádla, čisticí a desinfekční 

prostředky

Mimo režim veřejné 

podpory.
5,2 4,8 4,6 5,6 4,2 24,4 95 000 Kč 25 000 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 5287
HoSt - Home-Start Česká 

republika, z.ú.
26616190 2

HoSt - podpora sociálně 

ohrožené rodiny v Praze
Slovenská 6/1566, Praha 10

materiální náklady (kancelářské potřeby a 

vybavení, pomůcky pro práci s rodinami), 

poměrná část nájmu a energií (provoz kanceláře), 

spoje (telefony, internet, poštovné), služby (právní, 

ekonomické poradenství, účetnictví, supervize 

pracovníků, vzdělávání pracovníků přímé péče), 

osobní náklady (mzdy a odvody na sociálním a 

zdravotním pojištění členů realizačního týmu) a 

další povinné pojistné (úrazové a dobrovolníci)

Podpora v režimu 

de minimis.
4,5 4,33 5,5 4,33 2,67 21,33 229 588 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.  
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34 5338 Husitské centrum, o.p.s. 26486971 2 OK Terén Roháčova 66, Praha 3

kancelářské potřeby, vybavení (termo funkční 

oblečení, batohy, boty, telefon, malý notebook do 

terénu), částečné náklady na pronájem kanceláře, 

právní a ekonomické služby, školení a kurzy, 

supervize, DPP na terénního pracovníka

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,33 4,17 5,5 4,5 5 23,5 109 500 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. Komise doporučuje 

prověřit náplň činnosti služby ve 

vztahu k jejímu metodickému 

zaměření a rozsahu. 

35 5452
Komunitní centrum 

Petrklíč, z.s.
03776395 1 Osobní asistence Petrklíč 2023

Kolovratská 111/2, Praha 10 

(regionální kancelář pro 

Prahu) + území celé Prahy vč. 

Prahy 3 (činnost v 

domácnostech klientů)

úhrada osobních nákladů zaměstnanců přímé 

péče terénní osobní asistence (pracovníci v 

sociálních službách - osobní asistenti/asistentky)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,33 3,67 5,67 5,5 2 21,17 100 000 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.

36 5453
Komunitní centrum 

Petrklíč, z.s.
03776395 2 Archa pomoci 2023

U Vršovického nádraží 30/30, 

Praha 10 (kontaktní místo pro 

Prahu) + území celé Prahy vč. 

Prahy 3 (činnost v 

domácnostech klientů, on-line, 

telefonicky či mailem)

úhrada mezd zaměstnanců zajišťujících přímou 

realizaci projektu - sociální pracovnice zajišťující 

chod poradny

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,83 3,83 5 3,67 1,83 18,16 60 000 Kč 0 Kč

Služba nesplnila minimální 

rozsah požadavků dotačního 

programu a není doporučena k 

finanční podpoře. Zejména se 

jedná o nedostatečnou kvalitu 

zpracování projektu, rozpočtu a 

omezený rozsah působnosti ve 

vztahu k městské části. 

37 5301
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, poradkyni pro 

rodiče a supervizory dobrovolníků, školení a 

vzdělávání zaměstnanců, nájemné

Podpora v režimu 

de minimis.
4,83 4,67 5,5 3,5 5,17 23,67 19 380 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.  

38 5214 Linka bezpečí, z.s. 61383198 1
Linka bezpečí pro děti a 

mládež z MČ Praha 3

Ústavní 95/1, Praha 8 (= sídlo 

Linky bezpečí, z.s., odkud je 

klientům formou terénní 

služby pomáháno)

osobní náklady, služby (ekonomické, zpracování a 

vedení mezd, účetnictví), inzerce a propagace

Podpora ve formě 

vyrovnávací platby.
5 4,83 5,83 5,83 2,33 23,82 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.  

39 5331 Loono, z.s. 02905639 3 Prevence cukrovky 2. typu Praha 3
social media manažer, medical team, videomaker, 

propagace, web editor

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,5 3,17 5,33 3,33 2,33 17,66 239 000 Kč 0 Kč

Projekt nesplnil minimální rozsah 

požadavků dotačního programu 

a není doporučen k finanční 

podpoře. Zejména se jedná o 

nedostatečné zpracování 

projektu a vysoké osobní náklady. 
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40 5332 Loono, z.s. 02905639 4 Preventivní snídaně s Loono
náměstí Winstona Churchilla 

1800/2, Praha 3

nájem prostoru, catering, tiskové materiály pro 

událost, 2x Roll-up, projektový manažer, social 

media manažer, odborný garant, video a foto z 

akcí, grafik

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,4 3,6 2,4 2 1,4 12,8 231 000 Kč 0 Kč

Projekt nesplnil minimální rozsah 

požadavků dotačního programu 

a není doporučen k finanční 

podpoře. Zejména se jedná o 

nedostatečné zpracování 

projektu a vysoké osobní 

náklady. Projekt je možné 

realizovat i na komerčním 

principu. 

41 5230 Mezi námi, o.p.s. 02267217 2 Mezigeneračně na Praze 3

mezigenerační setkání v 

programu (aktuálně setkání 

probíhají v DS Pod Lipami, 

DS Habrová, MŠ Paleček, MŠ 

Smíšek Jarov a MŠ Na 

Vrcholu, Praha 3)

materiál a pomůcky na mezigenerační aktivity, 

kancelářské potřeby a drobný spotřební materiál 

pro mezigenerační setkávání a administrativu, 

cestovné, vstupní školení pro čtecí seniory, 

tiskové a grafické služby, poměrná část 

provozních nákladů (nájemné a služby)

Podpora v režimu 

de minimis.
5 4,67 5,5 4,67 2,83 22,67 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.  

42 5268 Moudrá Sovička z.s. 03757170 2
Hodinový ajťák pro seniory na 

Praze 3
Praha 3 "hodinový ajťák", asistent/administrátor

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,17 4,17 5,5 4,33 4 22,17 37 000 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.  

43 5250
Národní ústav pro 

autismus, z.ú.
26623064 1

Poskytování komplexních 

služeb osobám s poruchami 

autistického spektra z MČ 

Praha 3

Území MČ Prahy 3, Písecká 

1967/5, Praha 3, Táborská 

979/5, Praha 4, Sokolovská 

87/95, Praha 8, Na Zátorách 

613/8, Praha 7, Ústavní 102, 

Praha 8, Libocká 40, Praha 6

částečná úhrada nákladů za nájemné, telefony, 

kancelářské potřeby, mzdové náklady (hrubé 

mzdy, sociální a zdravotní pojištění, pojistné)

Mimo režim veřejné 

podpory.
5 4,67 5,83 5,67 3,5 24,67 50 000 Kč 25 000 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 5337
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.
4,67 4,67 5,67 5,67 2,17 22,85 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.  

45 5177

POHODA - společnost pro 

normální život lidí s 

postižením, z.ú.  

68380216 1 Bydlení POHODA

Chráněný byt provozovaný 

organizací POHODA, z.ú. na 

adrese Hlavatého 662/17, 

Praha 11. 

V roce 2023 předpokládáme 

otevření chráněného bytu na 

území MČ Praha 3.

režijní materiál, doplnění lékárniček, hygienické 

potřeby, svoz odpadu, vzdělávání pracovníků 

přímé péče, supervize pracovníků přímé péče, 

zpracování finančního účetnictví projektu, hrubá 

mzda pracovníka přímé péče, odvod na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění 

Podpora ve formě 

vyrovnávací platby.
5 4,83 5,83 5,67 2,33 23,66 50 000 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.  
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46 5178

POHODA - společnost pro 

normální život lidí s 

postižením, z.ú.  

68380216 1 Asistence POHODA

Služba osobní asistence bude 

realizována na celém území 

hlavního města Prahy - dle 

potřeb uživatelů.

provoz a správa IT, mobilní telekomunikace, 

vzdělávání pracovníků přímé péče, supervize 

pracovníků přímé péče, finanční účetnictví 

projektu, hrubá mzda pracovníka přímé péče, 

odvod na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění z hrubé mzdy pracovníka přímé péče

Podpora ve formě 

vyrovnávací platby.
4,67 4,33 5,67 5,5 2,17 22,34 30 000 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.  

47 5300 Polovina nebe, o.p.s. 27035271 1

Podpora realizace 

registrované sociální služby 

osobní asistence poskytované 

Polovinou nebe občanům 

Prahy 3

domácnosti klientů na Praze 3
mzdy osobních asistentů včetně sociálního 

pojištění

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,5 4,5 5,5 5,67 2 22,17 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.  

48 5200 Pro Dialog, z.s. 22613421 2

Podpora dialogu v rodinách s 

ohroženými dětmi IX na Praze 

3

Malířská 386/1, Praha 7

část platů odborných pracovníků, část odvodů 

sociálního a zdravotního pojištění, financování 

prostor poradny

Mimo režim veřejné 

podpory.
5,17 4,5 5,83 5,17 2,83 23,5 170 000 Kč 50 000 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 5247 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, mzda koordinátora 

projektu, provozní náklady (telefony terapeutů, 

nájem ambulance na Praze 3) a účetní služby

Podpora v režimu 

de minimis.
4,67 4,80 4,40 4,80 4,20 22,87 27 500 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.  

50 5272 Prostor plus o.p.s. 26594633 2 Program Pilot Ječná 505/2, Praha 2

částečná úhrada osobních nákladů terapeutických 

pracovníků programu a psycholožky včetně 

odvodů a pojistného ke mzdám, částečná úhrada 

provozních nákladů/služeb (nájemné, supervize, 

školení)

Podpora v režimu 

de minimis.
4,5 4,33 5,17 4,67 2,67 21,34 100 000 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.

51 5175 Ruka pro život o.p.s. 27017699 1 Denní stacionáře Praha
Taussigova 1889/15a, Praha 

8, Skloněná 308, Praha 9

hygienické potřeby a desinfekční prostředky, 

nájemné prostor Denního stacionáře Skloněná, 

finanční účetnictví, akreditované vzdělávání 

pracovníků přímé péče, supervize pracovníků 

přímé péče, hrubá mzda pracovníků v sociálních 

službách, odvod na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění z hrubé mzdy pracovníků v 

sociálních službách 

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,67 4,67 5,5 5,83 2,33 23 50 000 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.  
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52 5257 SANANIM z. ú. 00496090 3
Ambulance pro gambling 

SANANIM
Žitná 1574/51, Praha 1

nákup kancelářských prostředků a tonerů, nákup 

hygienických prostředků, covid dezinfekcí, 

respirátorů pro klienty, drobného vybavení 

kanceláře, provoz kanceláře (odběr elektřiny, 

tepla, nájem), částečné pokrytí poplatků za 

telefonní služby a internet

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,83 4,5 5,5 4,5 4,5 23,83 100 000 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.  

53 5368

Senioři České republiky, z. 

s., Základní organizace 

Praha 3

02348136 2
Aby člověk nebyl sám - aktivní 

senioři Praha 3

Klub Olšanská 266/7, Praha 3, 

vycházky Praha a okolí, 

zájezdy ČR a zahraniční

zajištění provozu klubu (energie, služby spojené s 

nájemní smlouvou, povinné pojištění, úklid a 

drobné opravy), zajištění povinné výroční členské 

schůze, zajištění zájezdů tuzemských i do 

zahraničí, zajištění společenských a vzdělávacích 

akcí v klubu, zajištění vstupenek na kulturní akce 

a příspěvky na sportovní akce

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,71 3,43 5,43 4,14 5,43 22,14 173 000 Kč 80 000 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. Komise doporučuje 

organizaci prověřit využití prostor 

ve spolupráci s jinými 

organizacemi (včetně zajištění 

spolupodílu na jejich financování).

54 5361 soft palm z. s. 01327216 4 Hospic Malovická Malovická 3304/2, Praha 4 elektřina, potraviny
Mimo režim veřejné 

podpory.
5 4,8 4,8 5,4 4,2 24,2 100 000 Kč 25 000 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.  

55 5313 SOS dětské vesničky, z.s. 00407933 1

SOS Kompas - Podpora rodin 

ohrožených odebráním dítěte 

v Praze pro rok 2023

Husinecká 3, Praha 3 mzdové náklady
Mimo režim veřejné 

podpory.
4,83 4,5 5,67 5,5 2,17 22,67 322 000 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.  

56 5345

Středisko prevence a léčby 

drogových závislostí - 

DROP IN, o.p.s.

25721259 3
Nízkoprahové středisko Drop 

In, o.p.s.

Karoliny Světlé 286/18, Praha 

1

nákup potravinového programu pro klienty a 

mzdové náklady odborných pracovníků vč. 

zákonných odvodů

Podpora v režimu 

de minimis.
4,5 4,17 5,5 4 4,67 22,84 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, jejich 

využití a zajištění služeb na 

úrovni městské části jiným 

způsobem nedoporučuje komise 

tento projekt k finanční podpoře.



Dotace 2023

57 5352

Středisko prevence a léčby 

drogových závislostí - 

DROP IN, o.p.s.

25721259 3
Centrum primární prevence 

Drop In, o.p.s.

Základní školy na území MČ 

Praha 3

kancelářské potřeby, nájemné, mzdy odborných 

pracovníků vč. zákonných odvodů

Podpora v režimu 

de minimis.
4,67 4,33 5,5 4,17 4,33 23 50 000 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, jejich 

využití a zajištění služeb na 

úrovni městské části jiným 

způsobem nedoporučuje komise 

tento projekt k finanční podpoře.

58 5168 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 v režimu 

de minimis.
5 4,5 5,67 5,33 2,33 22,83 50 000 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 5166 TŘI, z.ú. 18623433 4
Hospic Dobrého Pastýře v 

Čerčanech

Hospic Dobrého Pastýře, 

Sokolská 584, Čerčany
nákup energií (elektřina, plyn)

Podpora v režimu 

de minimis.
4,8 4,6 4,2 5,4 3,6 22,6 50 000 Kč 25 000 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.  

60 5296 Tyfloservis, o.p.s. 26200481 1

Tyfloservis, o.p.s. - sociální 

rehabilitace osob s těžkým 

zrakovým postižením

Tyfloservis, o.p.s. - Krajské 

ambulantní středisko Praha a 

Střední Čechy, Krakovská 

1695/21, Praha 1

kancelářské potřeby (kancelářský papír, tonery), 

jiné materiálové náklady (drobné kompenzační 

pomůcky, bílé hole s příslušenstvím (násady, 

rukojetě), sady nabíjecích baterií, USB flash disk, 

hygienické a čisticí prostředky), telefony, 

poštovné, nájemné, právní a ekonomické služby, 

školení a kurzy, jiné služby (úklid, správa klientské 

databáze, IT služby, tisk informačních materiálů), 

jiné provozní náklady (pojištění majetku, zákonné 

pojištění zaměstnanců)

Podpora ve formě 

vyrovnávací platby.
4,5 4,33 5,83 5,67 2,17 22,5 80 000 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.  

61 5265
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, 

Praha 3), Pečovatelská služba 

Praha 3 (Roháčova 268/26, 

Praha 3)

osobní náklady - DPP (sociální pracovník, 

pracovník Integračního centra Zahrada, 

koordinátor projektu, administrativní pracovník)

Podpora v režimu 

de minimis.
4 4,33 5,17 3,83 5,33 22,66 40 300 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.  
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62 5401 Zájmový klub seniorů z.s. 04472306 3
Podpora pozitivního aktivního 

života seniorů v Praze
Hořanská 1514/2, Praha 3

technické a provozní zajištění činnosti klubu (TUV, 

elektřina, služby, voda, vedení projektu, účetnictví 

atd.), honoráře pro účinkující včetně dopravy, 

propagace jednotlivých akcí, tisk, grafika, 

telekomunikační náklady, internet, kancelářské 

potřeby, hygienické a úklidové prostředky, 

desinfekční prostředky

Mimo režim veřejné 

podpory.
3,5 3,67 5,67 4,33 3,83 21 80 000 Kč 25 000 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. Komise doporučuje 

organizaci prověřit využití prostor 

ve spolupráci s jinými 

organizacemi (včetně zajištění 

spolupodílu na jejich financování).

63 5254 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 mzdových nákladů pracovníků v 

přímé péči (sociální pracovník, osobní asistent)

Mimo režim veřejné 

podpory.
4,67 4,17 5,5 5,33 2,17 21,84 60 000 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.  

64 5255 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.
4,67 4,17 5,67 5,5 2,17 22,18 60 000 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.  

5 760 198 Kč 929 600 Kč
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Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Místo realizace Konkrétní účel použití finančních prostředků

1 5297
"Rodinné a komunitní 

centrum PALEČEK"
26623081
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Abeceda pro rodinu 2023 Písecká 1672/17, Praha 3

osobní náklady (hrubá mzda vedoucího projektu, 

OON na DPČ (2 pracovnice doprovodné služby),  

OON na DPP (odborní pracovníci projektu - lektoři 

vzdělávání a kurzů, poradci, podpůrná 

pracovnice), - odvody na zdravotním a sociálním 

pojištění, kancelářské potřeby (tonery, tisk, papíry 

do tiskárny, šanony, psací potřeby, lepidla, 

euroobaly, obálky apod.), vybavení centra (nákup 

a výměna zničených pomůcek a vybavení centra), 

desinfekční a ochranné pomůcky v souvislosti s 

COVID19, spotřeba elektrické energie v centru a 

poradenském bytě, telefonní služby (provoz 

kontaktního telefonu v centru, Palečkova rodinná 

linka, telefon koordinátorky a podpůrné 

pracovnice), ostatní spoje (internet zdarma pro 

klienty), nájemné centra a poradenského bytu, 

služby účetní, školení poradců a lektorů

Mimo režim veřejné 

podpory.

2 5372
"Rodinné a komunitní 

centrum PALEČEK"
26623081
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Jdeme s rodinou 2023 Písecká 1672/17, Praha 3

nájemné, spotřeba el. 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.

3 5425 Centrum MARTIN o.p.s. 22814655
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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 pracovišť, vodné a stočné na 

pracovištích

Mimo režim veřejné 

podpory.

4 5216
Centrum pro integraci 

cizinců, o.p.s.
26631997
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Sociální poradenství, sociální 

rehabilitace pro cizince z 

Prahy 3

Pernerova 10/32, Praha 8 a 

terén Prahy 3
mzdové náklady sociálních pracovníků, nájemné

Podpora ve formě 

vyrovnávací platby.

140 000 Kč 68 200 Kč

Služba a žádost splňují požadavky na zařazení do sítě sociálních a 

návazných služeb městské části Praha 3. Výdaje služby, rozpočet, 

personální parametry a kapacity služby jsou v souladu s požadavky 

dotačního programu a realizovanou službou. Propočet výše dotace 

proběhl dle 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).

128 000 Kč 37 500 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).  

744 500 Kč 303 900 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 žádosti a schválené cenové hladiny, dále byl 

upraven dle koeficientu působnosti (lokální 1) a podílu financování MČ 

(základní úroveň 0,2 u návazných služeb).

Slovní komentář

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).

Požadovaná výše 

dotace

Navrhovaná výše 

dotace

1 562 850 Kč 535 800 Kč

Forma poskytnutí 

dotace 

ve vztahu 

k veřejné podpoře

Kritéria pro podporu služby v rámci dotačního programu a její zařazení do Sítě sociálních a návazných služeb městské části 

Dlouhodobě fungující služba v oblasti sociálních nebo návazných služeb

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

Významná podpora služby – v průměru minimálně 40 tis. Kč ročně v rámci dotačního řízení na jednu službu v posledních třech letech

Kvalita služby – služba je poskytována v odpovídající kvalitě a v souladu s právními a metodickými předpisy

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

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

Název projektu

Specifikace projektu
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5 5252
Dům dětí a mládeže Praha 

3 - Ulita
45241848
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Klub Beztíže: preventivní 

sociální služba pro děti a 

mládež

Klub Beztíže, Dům dětí a 

mládeže Praha 3 - Ulita, Na 

Balkáně 2866/17a, Praha 3

mzdové náklady na pracovníky přímé péče a 

vedení služby, provoz a údržba zařízení, služby, 

supervize a vzdělávání, vybavení

Mimo režim veřejné 

podpory.

6 5248 ERGO Aktiv, o.p.s. 26554364
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Denní stacionář pro osoby se 

získaným poškozením mozku
Olšanská 2666/7, Praha 3

mzda včetně odvodů pracovníka v sociálních 

službách

Podpora 

ve formě 

vyrovnávací platby.

7 5241 HEWER, z.s. 66000653
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Osobní asistence pro občany 

MČ Praha 3 v roce 2023

Služba osobní asistence je 

poskytována převážně v 

domácím prostředí klientů z 

MČ Praha 3.

částečná úhrada osobních nákladů pracovníků v 

přímé péči

Podpora 

ve formě 

vyrovnávací platby.

8 5238 Husitské centrum, o.p.s. 26486971
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Provoz NPK Husita
Roháčova 33, Praha 3 a 

bezprostřední okolí

kancelářské potřeby, opravy v prostorách, 

vybavení pro ambulantní a terénní formu 

poskytování služby, telefony a ostatní spoje 

(internet, pošta), právní a ekonomické služby, 

školení a kurzy, pořízení software, ostatní služby 

(supervize, IT, PR), hrubé mzdy vč. odvodů

Podpora 

ve formě 

vyrovnávací platby.

9 5305 My.Aktivity z.ú. 24191345
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Rodinné a pohybové centrum 

Pražačka - celoroční aktivity 

pro rodiny Prahy 3

RPC Pražačka - SARAP, TJ 

Spoje Praha, Praha 3, další 

lokality Prahy 3

pronájem prostor, HPP (manažer RPC Pražačka), 

DPČ (administrativa a recepce), DPP (externí 

pracovník online komunikace a sociálních sítí), 

personální zajištění, služby - úklid prostor, 

příprava grafických podkladů a tisk, údržba 

zařízení a opravy

Mimo režim veřejné 

podpory.

10 5202 NOVÁ TROJKA, z.s. 26594161
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b V NOVÉ TROJCE VŠICHNI 

SPOLU 2023

Rodinné a komunitní centrum 

Nová Trojka, 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.

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).

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).

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).

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).

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).

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).  

700 000 Kč 127 000 Kč

49 245 Kč 38 600 Kč

1 073 848 Kč 707 700 Kč

901 966 Kč 159 900 Kč

150 000 Kč 150 000 Kč

368 656 Kč 150 700 Kč



Dotace 2023

11 5347 R - Mosty, z.s. 67776779
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Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež

Koněvova 605/2, Praha 3, 

terén Prahy 3, sídlo služby 

Blahoslavova 230/4, Praha 3

mzdové náklady, ostatní osobní náklady, pojištění, 

údržba objektu, telekomunikace, energie, 

supervize, právní a ekonomické služby, drobný 

hmotný majetek pro výkon práce s dětmi a 

vybavení klubu, drobný nehmotný majetek - 

software, cestovné, služby spojené s nájmem, 

vzdělávání, PHM, úklidový a údržbový materiál 

budov a automobilů, lékárna, antikoncepce, 

kancelářské potřeby

Podpora 

ve formě 

vyrovnávací platby.

12 5348 R - Mosty, z.s. 67776779
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Sociálně právní poradna Blahoslavova 230/4, Praha 3

mzdové náklady, ostatní osobní náklady, pojištění, 

údržba objektu, telekomunikace, energie, 

supervize, právní a ekonomické služby, drobný 

hmotný majetek pro výkon práce s klienty a 

vybavení kanceláří, drobný nehmotný majetek - 

software, cestovné, služby spojené s nájmem, 

vzdělávání, PHM, úklidový a údržbový materiál 

budov a automobilů, lékárna, potraviny pro případ 

výkonu základních činností v nouzovém stavu či 

pro uprchlíky, kancelářské potřeby

Podpora ve formě 

vyrovnávací platby.

13 5207 REMEDIUM Praha o.p.s. 68403186
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Klub Remedium Táboritská 22/15, Praha 3 

úhrada části osobních nákladů, části nájemného, 

části vedení účetnictví projektu a údržbu prostor 

(opravy, úklid)

Podpora ve formě 

vyrovnávací platby.

14 5209 REMEDIUM Praha o.p.s. 68403186
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Vzdělávání seniorů Táboritská 15/22, 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.

15 5289 REMEDIUM Praha o.p.s. 68403186
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Občanská poradna 

REMEDIUM

Křišťanova 1698/15, Praha 3, 

V Pražské bráně 74, Beroun 

(kontaktní místo OP 

REMEDIUM)

osobní náklady vč. odvodů, nájemné, povinné 

vzdělávání, úklid prostor poradny, licence 

informačních systémů nezbytných pro práci - 

Codexis, klientská databáze Equip, správa webu a 

sítě

Podpora 

ve formě 

vyrovnávací platby.

16 5240
Středisko křesťanské 

pomoci Horní Počernice 
69780145
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b Středisko křesťanské pomoci 

Horní Počernice - Azylový dům

Křovinovo náměstí 11/16, 

Praha 9
provozní náklady služby azylový dům

Podpora ve formě 

vyrovnávací platby.

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).  

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). 

7 728 777 Kč 3 160 600 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 0,1 u sociálních služeb).  

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).  

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).  

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).  

120 000 Kč 112 600 Kč

230 000 Kč 171 100 Kč

178 000 Kč 38 700 Kč

180 000 Kč 87 100 Kč

621 232 Kč 270 900 Kč

580 480 Kč 200 900 Kč


