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PODMÍNKY 

pro podání Žádosti o grant z rozpo čtu MČ Praha 9 na r. 2018  
 
 
1. O grant se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které působí na území MČ 

Praha 9 minimáln ě dva roky , jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR a 
splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost. 

      (území Městské části Praha 9 tvoří tyto katastrální území či jejich části:  
      Střížkov, Prosek, Libeň, Vysočany, Hrdlořezy, Hloubětín). Žadatelem mohou být 
      zejména spolky, občanská sdružení, nadace, nadační fondy, církve a náboženské 
      společnosti, obecně prospěšné společnosti, fyzické a právnické osoby a další  
      organizace. 
2. Maximální počet podaných grantů jedním předkladatelem nesmí překročit 5  projektů 

ve všech programech. 
3. Požadavky musí být realizovány v roce 2018  v plné výši, v souladu s účelovostí 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
4. Žádost o grant se podává na předepsaném formulá ři ve 2 vyhotoveních.  
5. Žadatel je povinen doložit doklad o registraci subjektu, který žádá o grant (* týká se 

pouze Grantového programu III. Bodů 1,2) 
6. Městská část Praha 9 si v případě přidělení grantu vyhrazuje právo neposkytnout 

finanční prostředky v plné výši, realizace grantů není nárokovou položkou. 
7. Jednotlivé požadavky budou finančně řešeny v rámci rozpočtu pro rok 2018  a 

vybraným žadatelům budou finanční prostředky uvolňovány na základě 
veřejnoprávních  smluv o poskytnutí dotace uzavřených mezi žadatelem a ÚMČ 
Praha 9. 

8. Každý požadavek musí být zpracován stručně a výstižně a musí obsahovat 
následující náležitosti a vyžadované přílohy /kopie/: 
 cíl, obsah a zdůvodnění žádosti 
 ekonomickou rozvahu (celkovou výši, výši požadovaného grantu, položkový 

rozpis nákladů) 
 žadatel je povinen provést vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku  

do 15. 12. 2018  a předat jej Odboru ekonomickému, Úřadu MČ Praha 9 
 nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit zpět na účet Úřadu MČ P9 
 žadatel je povinen v případě finančního krytí akce z jiných zdrojů uvést tuto 

skutečnost ve svém požadavku  
9. U jednotlivých program ů jsou uvedeny ješt ě další podmínky pro podání 

žádosti.  
10.  Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. 

 Příjemce je povinen projekt  realizovat  vlastním jménem, na vlastní účet a na  
 vlastní odpovědnost. 
 

     
Způsob podání žádosti: 
 
Žádosti o Granty Městské části Praha 9 doručte osobně na podatelnu ÚMČ Praha 9 či 
poštou na adresu: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 nejpozd ěji do 
12.2.2018 do 18 hodin  (konec lhůty pro podání, tzn. doručení přihlášek). Na později 
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doručené žádosti se nebude brát zřetel. V případě zaslání Žádosti poštou je rozhodující 
datum poštovního razítka.  
Obálku je třeba označit jménem, příjmením a odesílací adresou uchazeče a dále slovy: 
„Granty ÚM Č Praha 9 pro rok 2018“.  
 
Příjem žádostí je průběžný, pořadí doručení nemá vliv na úspěšnost. 

 
Termín uzáv ěrky:   pond ělí  12. 2. 2018 do 18.00 hodin  
Konzulta ční st ředisko: 
Odděl.  kultury, mládeže a tělovýchovy tel. 283 091 536, 432 - program I., II./ad.2.  
Odbor sociální  tel: 283 091 435  -   program III.,  IV. 
Odbor životního prostředí a dopravy 283 091 350, 351  -  program II./ad.1. 
 
 
Posuzování a hodnocení žádostí : 
Všechny žádosti  budou posouzeny v příslušné Komisi RMČ Praha 9, dále budou 
předloženy RMČ Praha 9 ke schválení a ty žádosti, kde poskytnutá částka převyšuje 50 
tisíc korun budou schváleny v ZMČ Praha 9. Informaci o zamítnutí  žádosti o finanční 
podporu sdělí poskytovatel žadateli písemně. 
 
Výsledek grantového řízení :  
 
Úspěšní žadatelé budou po schválení Radou MČ Praha 9, případně Zastupitelstvem 
MČ Praha 9, informováni e-mailem nebo telefonicky a vyzváni Odborem ekonomickým 
ÚMČ Praha 9 k uzavření smlouvy. Zároveň budou výsledky grantového řízení 
zveřejněny na webových stránkách www.praha9.cz. Neúspěšní žadatelé budou 
vyrozuměni písemně. Až do konečného rozhodnutí o přidělení grantu nebudou 
poskytovány žádné dílčí informace. 
 
Důležité upozorn ění:  

1. Žádosti nesplňující všechny podmínky grantového řízení budou vyřazeny 
2. Zaslané projekty se  žadatelům nevrací 
3. V případě schválení grantu v Radě či Zastupitelstvu MČ Prahy 9, je žadatel 

povinen, a to do 30 dnů uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí grantu s MČ Prahy 
9, jinak schválený poskytnutý grant propadá 

4. Změna účelu čerpání přiděleného grantu je možná pouze po schválení RMČ, a 
to na základě písemné žádosti žadatele adresované ÚMČ Praha 9. 

5. Obdarovaný se zavazuje uvádět, pokud to dovolí povaha projektu, MČ Prahu 9  
a její logo na všech propagačních materiálech projektu jako poskytovatele grantu 
a dále zajistit důstojné podmínky prezentace MČ Prahy 9. 

6. Žadatel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých osobních údajů MČ 
Prahou 9 ke všem úkonům souvisejícím s tímto grantovým řízením. 


