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OTÁZKY A ODPOVĚDI Z WEBINÁŘE ze dne 8. září 2022 

Náklady a zdroje 
Jsme-li neplátci DPH, neuznatelnost DPH se nás netýká?  

Nikoli, týká se každého. Budete-li mít náklad například na materiál, kde bude na účtence uvedena 

cena bez DPH, výše DPH a cena celkem, z dotace NPO můžete hradit jen část účtenky, a sice cenu bez 

DPH. DPH musíte uhradit z jiných zdrojů, např. z příjmů projektu, dotace od jiného poskytovatele 

apod.  

Budou projekty financované ex ante?  

Ano, projekty budou financované ex ante, respektive celková výše dotace bude vyplacena po vydání 

a potvrzení převzetí rozhodnutí stejně jako u projektů v Kulturních aktivitách.  

Ve výzvě se uvádí, že by projekt měl mít vícezdrojové financování, zároveň však subjekt může žádat 

o podporu až 100% uznatelných nákladů – jak tomu máme rozumět? Může být vícezdrojové 

financování zajištěno z jiných grantů?  

V této výzvě lze žádat až o 100% uznatelných nákladů, ovšem vzhledem k tomu, že DPH není 

uznatelným nákladem většina projektů bude potřebovat projekt dofinancovat z jiných zdrojů – těmi 

mohou být jak příjmy subjektu z projektu či reklamy, tak i jiná veřejná podpora (samosprávných 

územních celků, nadací apod.) Komise bude posuzovat zejména přiměřenost nákladů a zajištění 

dostatečných zdrojů pro realizaci projektu.  

Pracovníci KKS 
Kdo je pracovník KKS mimo umělce? Počítáte do účastníků i manažerské pozice?  

Ano, pracovník KKS v rámci této výzvy je chápán široce, vedle manažerů jsou to i lidé zajišťující 

technickou realizaci projektu.  

Jak vyplníme počet pracovníků KKS?  

V Dotačním portálu MK jsou v záložce Přílohy formuláře a vzory ke stažení. Tam je ke stažení i 

formulář „214 - Pocet_podporenych_KKS_pracovniku“ v excelu, kam se podpořené osoby vyplňují. Je 

nutné si formulář stáhnout, dle tematického okruhu vyplnit příslušné podpořené osoby a do 

formuláře žádosti v dotačním portálu MK už jen zapsat jejich celkový počet. 

Budou se vykazovat nějaké výkonové ukazatele? 

Povinné bude vykazování počtu a seznamu podpořených pracovníků KKS. Jiné výkonové ukazatele se 

sledovat nebudou.  

Zahraniční spolupráce 
Co se zahraniční spolupráce týče, jsou nějak vymezeny země, kam nebo odkud mohou aktéři 

cestovat, například USA, Afrika, Asie, nejen EU? 

Nikoli, žádná omezení, co se zemí týče, nejsou kromě těch obecných, která vyplývají z aktuální 

zahraniční politiky a bezpečnostní situace. Nicméně je nutné mít na zřeteli, že v této výzvě lze žádat 

jen na akce, které se konají v ČR, nikoli v zahraničí. Na akce konané v zahraničí je vypsaná Výzva č. 

5/2022 Mobilita II Odborem mezinárodních vztahů (více informací zde).  

https://www.mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-status-umelce-vyzva-c-5-mobilita-ii-2889.html
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Pokud má projekt velmi malou zahraniční účast, kam se má hlásit?  

Vzhledem k různosti okruhů a možných projektů je velmi složité obecně stanovit nějak objektivně, 

jaká zahraniční účast je nedostatečná. Pokud si žadatelé nejsou jisti a váhají, nechť se obrátí na 

referenta MK dle svého oboru, který jim na základě přesnějších informací o projektu bude schopen 

kvalifikovaně poradit.  

Pokud má subjekt celoroční činnost a vedle toho bude pořádat koncert se zahraničním umělcem, 

má koncert z celoroční činnosti oddělit?  

Ano. Subjekty, které žádají u MK o podporu celoroční činnosti, mohou z této činnosti vydělit akce se 

zahraniční účastí a požádat o podporu z této výzvy. Je nutné tyto akce věcně i účetně jasně oddělit od 

celoroční činnosti.  

Je možné podat si žádost v tematickém okruhu 3, když bude subjekt zároveň žádat o podporu 

celoroční činnosti? Nad rámec běžné činnosti bychom chtěli realizovat několik workshopů, na které 

budeme zvát zahraniční lektory. Je možné to kombinovat?  

A když jeden z lektorů bude následně účinkovat v představení, má být toto představení zahrnuto do 

běžné celoroční činnosti, nebo je možné ho zahrnout do této výzvy?   

 

Ano. Pokud dokážete obsahově i účetně oddělit celoroční činnost a činnost nad její rámec, např. série 

workshopů, je možné na jeden projekt (celoroční činnost) žádat v Kulturních aktivitách, na druhý 

projekt (série workshopů) žádat v tematickém okruhu 3 Výzvy č. 4/2022 NPO Rozvoj kompetencí… 

Není to tedy „kombinace“, ale rozdělení činností do dvou oddělených projektů.  

Co se týče představení, záleží na jeho vztahu k celoroční činnosti a workshopům. Pokud jde spíše o 

work in progress a ukázku spojenou s workshopy, bude to součástí projektu workshopů. Pokud to 

spolu nesouvisí a jen „využijete“ přítomnosti zahraničního umělce/lektora v ČR pro další akce v rámci 

celoroční činnosti, tyto akce budou součástí celoroční činnosti, tedy součástí žádosti v programu 

Kulturní aktivity.  

 

Přínos 
Co znamená přínos projektu pro organizaci, zejména při pořádání rezidencí?  

Přínos projektu se samozřejmě bude lišit podle tematického okruhu. Zatímco projekty hostování 

budou vykazovat převážně přínos pro organizaci, naopak rezidenční projekty budou mít většinou širší 

přínos pro obor a pro kulturní obec. Každopádně by měl být přínos projektu dobře popsán, protože je 

to důležitý aspekt při posuzování projektu odbornou komisí.  

Obecné dotazy 
Omezení podat maximálně 3 žádosti za organizaci platí v rámci celého MKČR? 

Ne, toto omezení se vždy vztahuje ke konkrétní výzvě. Některé okruhy v rámci výzev nelze 

kombinovat s podporou z jiných programů MKČR, což je vždy v každé výzvě podrobně vypsáno.  

Bude výzva v tomto okruhu i příští rok? 

Ano, počítá se s jejím opakováním v příštím roce.  


