
 

Oddělení umění                                  Odbor umění, literatury a knihoven a kulturních a kreativních průmyslů 

 

Výběrové dotační řízení programu „Kulturní aktivity“ 2021 
Postup a harmonogram při vyplácení přidělených dotací 

 

Vydávání rozhodnutí o výši přidělené dotace bude zahájeno: v úterý 27. dubna 2021.  

 

Rozhodnutí budou zasílána datovou schránkou, subjektům, které ji nemají, poštou. V zájmu 

urychlení žádáme všechny příjemce dotace, aby zkontrolovali, zda v žádosti uvedli platnou 

kontaktní adresu.  
 

Přednostně budou vyřizovány projekty celoroční činnosti a projekty konající se v první 

půlce roku 2021.  

Každý subjekt, který bude příjemcem dotace, musí potvrdit Ministerstvu kultury převzetí 

vydaného rozhodnutí a současně i správnost údajů v něm uvedených. Teprve poté bude 

dotace vyplacena. Potvrzení o převzetí rozhodnutí a správnosti všech údajů je možné MKČR 

zaslat prostřednictvím datové schránky (8spaaur) nebo poštou (Ministerstvo kultury, 

Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1).  

Upozornění:  

Všichni příjemci dotací musí mít v pořádku vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2020. Pokud 

byli požádáni o opravu vyúčtování, je v jejich vlastním zájmu, aby ji provedli co nejdříve.  

 

Prosíme všechny úspěšné žadatele, aby poslali e-mailem aktualizovanou strukturu dotace 
s ohledem na výši přidělené částky, a to vyplněním této tabulky. Zašlete též stručnou 
aktualizaci projektu, liší-li se výrazně od popisu projektu v žádosti.  
 
Termín: nejlépe obratem, nejpozději do 27. dubna 2021 

 

Název projektu  

Název žadatele  

Dotaci požaduj rozdělit takto:  

Umělecké honoráře včetně OON  

Další náklady včetně OON  

Mzdy*) bez OON  

Aktuální termín konání projektu  
*) podmínky použití dotace na mzdy jsou specifikovány ve vyhlašovacích podmínkách pro jednotlivé obory, resp. 

okruhy                                
 

Oddělení umění – kontakty:  
 

Alternativní hudba: Mgr. Jiří Pilip, T: 257 085 466, E: jiri.pilip(zavinac)mkcr.cz 

Divadlo: Mgr. Tereza Sieglová, T: 257 085 342, E: tereza.sieglova(zavinac)mkcr.cz 

Klasická hudba: PhDr. Vít Roubíček, T: 257 085 218, E: vit.roubicek(zavinac)mkcr.cz  

Tanec:  MgA. Petra Uhlířová, T: 257 085 213, E: petra.uhlirova(zavinac)mkcr.cz 

Výtvarné umění: Bc. Petra Křížková, T: 257 085 212, E: petra.krizkova(zavinac)mkcr.cz 
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