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Městům a obcím 

je ze zákona svě-

řena řada povin-

ností, mezi které 

patří rovněž péče 

o všestranný rozvoj 

území spadajícího 

pod jejich správu 

a zajištění kvalit-

ních podmínek pro život všech obyvatel 

zde žijících. K zabezpečení těchto činností 

slouží rozpočet města, který pokrývá služ-

by městského úřadu a řady  příspěvkových 

organizací města, mezi které patří například 

městská nemocnice, základní a mateřské 

školy nebo technické služby. V rámci města 

Litoměřice však působí celá řada aktivních 

občanů, spolků či neformálních sdružení 

lidí, kteří se chtějí podílet na rozvoji našeho 

města, ale nejsou přímo podporovány z jeho 

rozpočtu. Mají dobré nápady a projekty, 

chtějí do nich investovat svůj čas, ale chybí 

jim peníze na jejich realizaci. Právě pro ně 

je určeno celkem 7 grantových programů, 

které se zaměřují na konkrétní oblasti jako 

je například kultura, fair trade (spravedlivý 

obchod), zdraví či sociální problematika 

a na různé cílové skupiny, jakou jsou děti 

a mládež, senioři či lidé s handicapem. 

Tyto programy se vyvíjely řadu let a sna-

ha města byla maximálně je přizpůsobit 

potřebám konkrétních cílových skupin. 

Proto mezi nimi existují určité rozdíly. 

Některé se udělují na základě žádosti, 

jiné podléhají hodnocení odborné komi-

se, další pak rozdělují fi nanční podporu 

na základě soutěže projektových návrhů, 

které sami žadatelé zpracují dle příslušné 

metodiky. Vždy však bylo prvořadou sna-

hou tyto nenárokové fi nanční prostředky 

rozdělovat transparentně a podle předem 

jasných kritérií a pravidel, k čemuž jistě 

přispěje i nový webový portál chystaný na 

rok 2015. 

Během uplynulých let podpořilo město 

Litoměřice touto cestou desítky aktivit 

a pevně věřím, že zájem žadatelů bude 

i nadále stoupat. My se naopak budeme 

zasazovat o to, aby se tyto grantové pro-

gramy i nadále rozvíjely, byly uživatelsky 

přátelské a podporovaly aktivní a zapálené 

obyvatele Litoměřic.

Dámy a pánové, přeji všem, aby tento 

stručný průvodce grantovými a dotační-

mi programy města Litoměřice poskytnul 

nejen zajímavé a praktické informace, ale 

byl rovněž motivací pro realizaci Vašich 

nápadů a projektů.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města Litoměřice
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Společná pravidla pro udělování grantů 
a dotací města Litoměřice

• Na stejný projekt lze poskytnout dotaci z rozpočtu města pouze z jednoho 

dotačního programu města Litoměřice. 

• Dotace bude přidělena pouze tehdy, pokud nebyl na daný projekt poskytnut 

současně fi nanční příspěvek z jiných zdrojů města.

• Projekt musí být zpracován na předepsaném formuláři.

• Projekt musí být realizován v roce obdržení grantu. 

• Na poskytnutí fi nanční dotace není právní nárok. 

Aktuální a podrobné informace pro poskytování grantů města Litoměřice 

najdete na: www.litomerice.cz/dotace-a-granty
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Předmět a účel podpory
Dotace je určena jako podpora aktivit přispívajících k rozvoji města Litoměřice 

a ke zlepšení kvality života jeho obyvatel. 

Žadatelé
Fyzická nebo právnická osoba (např. nezisková organizace, škola nebo škol-

ské zařízení či jiné organizace, sdružení a neformální skupiny obyvatel). 

U osob mladších 18 let je podmínkou pro získání grantu spolupráce některé organizace či 

instituce na projektu, což musí být doloženo čestným prohlášením, dohodou o participaci 

na projektu, případně jiným věrohodným způsobem.

Kritéria pro přiznání dotace
Aktivity předloženého projektu musí reagovat minimálně na jednu z následujících mož-

ností: 

• potřeby a problémy identifi kované Plánem zdraví a kvality života Zdravého města 

Litoměřice;

• problémy vzešlé z veřejného diskuzního fóra „Desatero problémů Litoměřic“;

• problémy vzešlé z Mladého fóra „Desatero problémů Litoměřic očima mladých“;

• téma aktuálně vyhlášené komisí Zdravé město a místní Agendy 21 pro daný rok.

Jeden žadatel může předložit pouze jeden projekt.

Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé města Litoměřice. 

Způsob fi nancování projektu 
Maximální výše grantu na jeden projekt je 20.000 Kč, tato částka může tvořit 

maximálně 80 % uznatelných nákladů z celkové výše projektu. Projekty přijaté 

do programu posoudí komise Zdravého města a místní Agendy 21 při radě města a násled-

ně schvaluje Rada města Litoměřice.

Garant
Oddělení projektů a strategií

Kontakt: rita.vlckova@litomerice.cz
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Předmět a účel podpory
Dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů nestátním neziskovým organi-

zacím pro organizování akcí pro občany města Litoměřice v sociální oblasti.

Žadatelé
Nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace nebo fyzická osoba.

Kritéria pro přiznání dotace
Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr s reálným rozpočtem. 

Způsob fi nancování projektu 
Maximální výše dotace na jeden projekt je 20.000,- Kč, tato částka však může tvořit maxi-

málně 80 % uznatelných nákladů projektu. Projekty přijaté do programu posoudí komise 

zdravotní a sociální při radě města a následně schvaluje Rada města Litoměřice.

Garant
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Kontakt: Ivana.aksenowa@litomerice.cz
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Předmět a účel podpory
Cílem dotačního systému je podpora města Litoměřice aktivitám, které vychází ze 

strategického dokumentu 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice 

2014–2017. 

Je systémem podpory neziskovým a příspěvkovým organizacím, které chtějí přispět 

k rozvoji sociálních služeb a ke zlepšení kvality života obyvatel města. 

Žadatelé
Předkladatelem může být nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace nebo 

fyzická osoba aktivně zapojená do procesu komunitního plánování v Litoměřicích.

Kritéria pro přiznání dotace
Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr s reálným rozpočtem. Cílovou 

skupinou jsou obyvatelé města Litoměřice.

Způsob fi nancování projektu 
Dotace může tvořit maximálně 80 % uznatelných nákladů projektu. (Maximální výše do-

tace na jeden projekt byla v roce 2014 50.000 Kč)

Projekty přijaté do programu posoudí manažerská skupina komunitního plánování sociál-

ních služeb a následně schvaluje Rada města Litoměřice.

Garant
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Kontakt:  jana.hanouskova@litomerice.cz
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Předmět a účel podpory
Dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na kulturní akce pořádané pro 

veřejnost na území města Litoměřic, popř. lze udělit výjimku při významné reprezen-

taci města a to i v zahraničí.

Žadatelé
Projekt musí předkládat právnická nebo fyzická osoba.

Kritéria pro přiznání dotace
Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr s reálným rozpočtem. Jeden 

žadatel může předložit nejvýše 2 projekty.

Způsob fi nancování projektu 
Dotace může tvořit maximálně 80 % uznatelných nákladů projektu. Projekty přijaté do 

programu posoudí komise kultury při radě města a následně schvaluje Rada města Lito-

měřice.

Garant
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Kontakt: dagmar.zelena@litomerice.cz
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Předmět a účel podpory
Dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na akce kulturní, vědomostní, 

ekologické, sportovní a jiné, a jsou určené pro děti a mládež z Litoměřic.

Žadatelé
Projekt musí předkládat škola nebo školské zařízení se sídlem v Litoměřicích

Kritéria pro přiznání dotace
Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr s reálným rozpočtem.

Způsob fi nancování projektu 
Dotace může tvořit maximálně 80 % uznatelných nákladů projektu. Projekty přijaté do 

programu posoudí komise výchovy a vzdělání při radě města a následně schvaluje Rada 

města Litoměřice.

Garant
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Kontakt: dagmar.zelena@litomerice.cz
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Předmět a účel podpory
Dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na jednorázové akce zaměřené 

na volnočasové aktivity dětí a mládeže z Litoměřic. Projekty na otevřené akce pro ve-

řejnost jsou upřednostněny.

Žadatelé
Projekt musí předkládat právnická nebo fyzická osoba se sídlem v Litoměřicích, která není 

školou nebo školským zařízením.

Kritéria pro přiznání dotace
Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr s reálným rozpočtem.

Způsob fi nancování projektu 
Dotace může tvořit maximálně 80 % uznatelných nákladů projektu. Projekty přijaté do 

programu posoudí komise sportu při radě města a následně schvaluje Rada města Lito-

měřice.

Garant
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Kontakt: hana.pospichalova@litomerice.cz
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Předmět a účel podpory
Dotace jsou určeny jako kompenzace nákladů na akce na podporu fair trade, které se 

konají na území Litoměřic a jsou určené pro občany z Litoměřic a okolí.

Žadatelé
Fyzická nebo právnická osoba (např. nezisková organizace, škola nebo škol-

ské zařízení či jiné organizace, sdružení a neformální skupiny obyvatel). 

U osob mladších 18 let je podmínkou pro získání grantu spolupráce některé organizace či 

instituce na projektu, což musí být doloženo čestným prohlášením, dohodou o participaci 

na projektu, případně jiným věrohodným způsobem.

Kritéria pro přiznání dotace
Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr s reálným rozpočtem.

Způsob fi nancování projektu
Dotace může tvořit až 100 % uznatelných nákladů projektu, maximálně však 4.000,- Kč.

Projekty přijaté do programu posoudí řídící skupina pro fair trade a následně schvaluje 

Rada města Litoměřice.

Garant
Oddělení projektů a strategií

Kontakt: hana.tobiasova@litomerice.cz
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