
VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ  ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY  
NA PROJEKTY V PROGRAMU NA  PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT 

PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ 
REPUBLICE V ROCE  2008 

 
 
 Ministerstvo kultury  (dále „ministerstvo“)  vyhlašuje v souladu s usnesením vlády ČR 
ze dne 21. února 2007 č. 122 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., 
kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity 
příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve 
znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb., pro rok 2008 výběrové dotační řízení na projekty 
v „Programu podpory aktivit příslušníků národnostních  menšin žijících v České republice“. 
  
Druh kulturních aktivit:  
• umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, knihovny), 
• kulturně vzdělávací a výchovné aktivity,  
• studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic, 
• dokumentace národnostní kultury, 
• ediční činnost (neperiodické publikace), 
• multietnické kulturní akce (směřující mimo jiné např. k potírání negativních projevů 

extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie). 
 
Upozornění 
 
     Na sportovní činnost, letní tábory, zájmové aktivity spojené se školou, např. kroužky, 
práce na počítači, jazykové kurzy apod., nelze požadovat státní dotaci na Ministerstvu 
kultury, nýbrž na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 
      
     Vzhledem k samostatnému vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu integrace 
příslušníků romské komunity v roce 2008 bude u projektů, předložených žadateli romské 
národnostní menšiny, dávána přednost projektům přesahujícím území krajů  (ve smyslu 
ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších samosprávných celků).  
 
Určení výběrového dotačního řízení:  
• právnické a fyzické osoby, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků 

národnostních menšin nejméně jeden rok (činnost lze prokázat např. výroční zprávou,  
referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy, recenzí, 
výstřižky z tisku či dalšími  příklady dokládajícími  činnost  žadatele). Přihlásit se mohou 
občanská sdružení registrovaná do 31.12.2006. 

 
Podmínky výběrového dotačního řízení: 
• konkrétní a kontrolovatelný projekt v některém z vyhlášených tematických okruhů,  
• projekt musí obsahovat reálný, efektivní  rozpočet, 
• projekt musí být uskutečněn v roce 2008; v případě víceletého  projektu je nutno předložit 

celý projekt včetně  výhledu na další léta   a přesně vyčíslit část realizovanou v roce 2008, 
• přednost    mají   projekty    přesahující   území     krajů     ve   smyslu   ústavního   zákona  
     č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, 



• je-li předkladatelem občanské sdružení, předkládá projekt výhradně nejvyšší - ústřední - 
orgán občanského sdružení, a to i za regionální články sdružení, 

• jeden žadatel může předložit nejvýše 3 projekty. 
 
Povinné přílohy projektu: 

• kopie dokladu o právní subjektivitě (kopie platných stanov, registrovaných                 
u Ministerstva vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 
pozdějších předpisů, výpis z obchodního rejstříku o založení společnosti, živnostenský 
list, u fyzických osob výpis z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců, zřizovací listina), 

• kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu, vč. aktualizace, 
• kopie dokladu o přidělení IČO, 
• rozpočet projektu (nutno vyplnit oba sloupce tabulky), zdůvodnit jednotlivé položky!  
• doklad  o předchozí činnosti (viz bod „Určení výběrového dotačního řízení“), 
• odborné posudky dvou recenzentů - pouze k projektům zaměřeným na ediční 
činnost, 

• čestné prohlášení, že žadatel nemá ke dni podání žádosti splatné závazky vůči 
státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo 
ke zdravotní pojišťovně. 

          
 
      V případě formálních nedostatků žádostí mohou být žadatelé vyzváni k dodání 
chybějících či doplňujících materiálů, a to i po termínu uzávěrky ve lhůtě 10 dnů. Předmětem 
doplnění však nemohou být obsahové záměry projektu a jeho rozpočet.  Předepsané 
přílohy je nutno předložit jako součást projektu spolu se žádostí. Nepřijímají se projekty 
zaslané faxem  a elektronickou poštou. 
 
 
Přihlášení do výběrového dotačního řízení: 
 Přihláška  se předkládá na předepsaném formuláři „Žádost o státní dotaci v roce 
2008“, k němuž je připojen vlastní projekt (popis záměru, cíl, obsah, způsob zabezpečení 
aktivit - viz též bod. č. 6. 7. žádosti, nejvýše 3 strany strojopisu A4). Žádost a projekt, včetně 
rozpočtu projektu, se předkládají ve dvou vyhotoveních, ostatní povinné přílohy (viz bod 10  
žádosti) se připojí 1x.  Žádosti prosím nedávejte do kroužkové vazby. 

Zájemci mohou formulář získat prostřednictvím internetu ze stránek ministerstva, 
adresa   http://www.mkcr.cz , nebo vyžádat písemně či telefonicky, případně si ho též osobně 
vyzvednout od Ministerstva kultury, odbor regionální a národnostní kultury, Maltézské 
náměstí 1,  118 11 Praha 1 – Malá Strana, telefon 257085265 – PhDr. Václav Appl,  e-mail:  
vaclav.appl@mkcr.cz  .   
 
         
 Přihlášky  do výběrového dotačního řízení   přijímá    ministerstvo   nejpozději  do     
30. listopadu  2007,  při   osobním   podání   do  16,15  hodin,   při  podání  poštou                  
s  razítkem   pošty  s   datem  30. listopadu  2007.  
 
 Projekty  přijaté  do výběrového dotačního  řízení posoudí poradní sbor náměstka 
ministra kultury pro  otázky  národnostní  kultury. Výsledky ministerstvo  zveřejní nejpozději 
do 31. března 2008 na svých internetových stránkách. 
 
              Poskytnutí  dotací  ze státního rozpočtu ČR  se   řídí obecně závaznými předpisy. 
Dotace  mohou  být využity  jen  na  určené účely,   a  to  ve smyslu  zákona č. 218/2000 Sb.,               



o rozpočtových pravidlech  a o změně některých souvisejících zákonů  (rozpočtová pravidla), 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21. února 2007 č. 122  
o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky        
a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních 
menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity,  usnesení vlády č. 114/2001 
k Zásadám vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým 
organizacím ústředními orgány státní správy, usnesení vlády č. 631/2007 o Hlavních 
oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro  rok 2008. 
 Z dotace nelze hradit  též investiční náklady, mzdy funkcionářů, honoráře 
účinkujících, cestovné auty, taxi, pohoštění, dary, zahraniční cesty. 
 
 Na dotaci není právní nárok. Výše dotace je závislá na výši státního rozpočtu 
České republiky. Ministerstvo není povinno zdůvodňovat své rozhodnutí o nepřidělení či 
snížení požadované dotace s výjimkou žádostí nad  500 000,- Kč. 
   
      Neinvestiční dotace se může poskytnout do výše 70 % rozpočtových 
kalkulovaných nákladů projektu (podle možností rozpočtu a významu projektu). Dále si 
ministerstvo vyhrazuje právo změny nebo doplnění podmínek tohoto výběrového 
dotačního řízení v případě, že dojde k  legislativním změnám s  následným dopadem do 
rozpočtu ministerstva. V případě snížení rozpočtu ministerstva v roce 2008  bude 
adekvátně snížena dotace. 
 
      Doporučujeme, aby se uchazeči o neinvestiční dotaci registrovali do Portálu veřejné 
správy (http://portal.gov.cz)  -  „Evidence nestátních neziskových organizací“.        
 
   
 
 
       Projekty zaslané do výběrového dotačního řízení  ministerstvo žadatelům nevrací. 
 


