
 
Městská část Praha – Slivenec  

vyhlašuje  
dotační programy na území MČ Praha – Slivenec 

v roce 2022 – II. kolo 
  
Vyhlášené dotační programy:  

1. Podpora kultury, sportu,  zájmových  a výchovně vzdělávacích aktivit dospělých  
a dětí v MČ Praha - Slivenec  

2. Podpora jednotlivých akcí a činností,  které se vztahují k historii a přírodě MČ 
Praha - Slivenec   

 
Dotační programy se řídí Zásadami poskytování účelových dotací (grantů) na 
podporu kultury, sportu, zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit dospělých a 
dětí z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec, schválené Zastupitelstvem MČ 
Praha – Slivenec dne 25.2.2019, č.us. 42/4/2019. 
 
 
Období pro realizaci dotačních programů : 1. 5. - 31. 12. 2022  
 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro oba 
programy celkem :  

50 000,-  Kč  
 
 
1. PODPORA KULTURY, SPORTU,  ZÁJMOVÝCH  A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH  
    AKTIVIT DOSPĚLÝCH  A DĚTÍ V MČ PRAHA - SLIVENEC  
 
Účel programu: Podpora pravidelné činnosti  i jednorázových  akcí  v uvedených 
oblastech 

Důvody programu:  Větší nabídka programů nebo akcí pro občany MČ Praha - Slivenec 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě:  
do 80%  celkových nákladů na program    
 
Okruh způsobilých žadatelů:  
fyzické nebo  právnické osoby, které provozují svou činnost na území MČ Praha – 
Slivenec, ve výjimečných případech i mimo území MČ, pokud se akce koná na území 
MČ Praha - Slivenec  

 
Lhůta pro podání žádostí:  24. 1. 2022 – 21. 3. 2022 
na předepsaném formuláři žádosti  
 

Podmínky přijetí žádosti : 

a) podání úplné a podepsané žádosti v řádném termínu 
b) řádné vyúčtování a vyhodnocení předešlých projektů podpořených z rozpočtu MČ 

Praha – Slivenec 
 
 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 25. 4. 2022 
 
 



 
 
2. PODPORA JEDNOTLIVÝCH AKCÍ A ČINNOSTÍ,  KTERÉ SE VZTAHUJÍ  
    K HISTORII A PŘÍRODĚ MČ PRAHA - SLIVENEC   
 
Účel programu: Podpora jednotlivých akcí a činností,  které se vztahují k historii a 
přírodě MČ Praha - Slivenec  

Důvody programu:  Oživení místní kultury činnostmi a akcemi vztahujícími se k historii 
a přírodě Slivence a Holyně a prezentujícími naši městskou část v jejích zvláštnostech a 
odlišnostech. Podpoření zájmu současných generací o minulost, přírodu a historický 
vývoj naší městské části se všemi jejími rozmanitostmi. 

 
Maximální výše dotace v jednotlivém případě:  
do 80%  celkových nákladů na program    
 
Okruh způsobilých žadatelů:  
fyzické nebo  právnické osoby, které provozují svou činnost na území MČ Praha – 
Slivenec, ve výjimečných případech i mimo území MČ, pokud se akce koná na území 
MČ Praha - Slivenec  

 
Lhůta pro podání žádostí:  24. 1. 2022  – 21. 3. 2022 
na předepsaném formuláři žádosti  

Podmínky přijetí žádosti : 

a) podání úplné a podepsané žádosti v řádném termínu 
b) řádné vyúčtování a vyhodnocení předešlých projektů podpořených z rozpočtu MČ 

Praha – Slivenec 
 
 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 25. 4. 2022 
 
 
 
GARANT VYHLAŠOVANÝCH PROGRAMŮ  
Úsek životního prostředí, dopravy a krizového řízení ÚMČ Praha – Slivenec 
 
SPECIFIKACE ÚDAJŮ V ŽÁDOSTI  
Žádost o dotaci MČ Praha – Slivenec je třeba vypracovat na předepsaném formuláři 
žádosti  v písemné či elektronické podobě, vyplnit v požadovaných bodech včetně všech 
příloh a v souladu se Zásadami.  
Formulář žádosti a Zásady poskytování účelových dotací (grantů) na podporu kultury, 
sportu, zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit dospělých a dětí z rozpočtu Městské 
části Praha – Slivenec  jsou k dispozici na webových stránkách MČ Praha – Slivenec 
(www.praha-slivenec.cz) nebo   v písemné podobě v kanceláři  ÚMČ Praha – Slivenec – 
přízemí.  
Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti a žádosti nesplňující 
podmínky či náležitosti stanovené ve vyhlášeném programu a Zásadách  nebudou 
posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení.  
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši 
a lze ji čerpat pouze v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v programu a 
ve smlouvě o poskytnutí dotace.  



 
 
 
MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI  
Vyplněné žádosti o dotaci společně se všemi přílohami lze ve stanoveném termínu 
podat:  
a) osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v jednom vyhotovení v 
písemné podobě včetně požadovaných příloh na podatelnu ÚMČ Praha – Slivenec, 
K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha – Slivenec, a  to tak, aby byly dokumenty doručeny 
nejpozději poslední den lhůty pro podání žádostí. Každá žádost musí být doručena zvlášť 
a označená konkrétním názvem jednotlivého vyhlášeného programu;  
b) elektronicky ve formě datové zprávy doručené z datové schránky žadatele do datové 
schránky ÚMČ Praha – Slivenec  (ID 7p9bt2g) tak, aby byla doručena nejpozději poslední 
den lhůty pro podávání žádosti,  žádost musí být označena názvem vyhlášeného 
programu. 
  
 
TERMÍN FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE  
Nejpozději do 31. 1. 2023, nebude-li ve smlouvě o poskytnutí dotace stanoveno jinak.  
 
V Praze dne 20.12.2021 


