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Dotační titul COVID – Kultura II (60 000,-  pro umělce)  
Kdo může žádat ? Jednorázová podpora pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v oblasti 

kultury, konkrétně pak působící v uměleckých profesích v oboru hudba, divadlo, 
tanec:  
Musí se jednat o výkonné umělce (např. herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, akrobati, 
profesionální interpreti) nebo o  
odborné umělecko-technické profese (např. umělečtí zvukaři, lightdesignéři), které se 
podílejí na realizaci představení živé kulturní produkce  

Další podmínky, které musí žadatel splňovat jsou uvedeny ve Výzvě č. 2 programu 
COVID Kultura na str. 4 až 6.  

O kolik může žádat a 
jak se dotace 
vypočítává ?  

Podpora je poskytována příjemci ve formě jednorázového příspěvku ve výši 60 000 Kč.  
V rámci oborů hudba, divadlo, tanec, vč. odborných technických profesí bude 
poskytnuta podpora fyzickým osobám na tvůrčí a kreativní činnost, tzv. umělecký 
projekt, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla či soubor uměleckých děl. 
Příspěvek je určen i na kontinuální uměleckou činnost či přípravnou fázi projektu v 
rámci poskytování kulturní služby veřejnosti.  
Výstupem projektu, na nějž je dávána podpora, může být hudební klip, dílo či jen 
samotný proces tvorby včetně zkušební přípravy v rámci vykázané kontinuální činnosti 
umělce. 

Kde najít a vyplnit žádost 
a jak jí podat ? 

Žádost se vyplňuje v Agendovém informačním systému (AIS) MPO. Podání žádosti 
vyžaduje od žadatele následující tři kroky:   
1) Aktivace a založení identity na portálu EIDENTITA 
2) Registrace žadatele do AIS MPO,  
3) Založení, vyplnění a podání žádosti 

Podrobný popis postupu je uveden na https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaII  
Žádost je podávána elektronicky přímo z AIS MPO 

Jaké specifické 
informace musí žadatel 
poskytnout ? 

Do žádosti na jednorázovou podporu OSVČ v kultuře je nutné kromě základních 
identifikačních údajů uvést i následující informace:  

• název projektu a jeho stručný popis,  

• přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti – „umělecké CV“ (je vhodné 
připojit odborné doporučení, portfolia, odkazy na webové stránky atd.),  

• zpráva o projektu a průběžném plnění (je tím myšleno krátká zpráva o tom, co daný 
jedinec v rámci své umělecké činnosti u daného projektu udělal - např. popíše, jak 
cvičil na housle, učil se novou roli v dramatu, pracoval na videoklipu a uvede 
plánované provedení díla).  

Jaké přílohy se musí 
dodat ? 

Kromě vyplněné žádosti musí žadatel dodat ještě tyto přílohy 

a) dvě faktury či smlouvy dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti kultury dle 
definovaných parametrů anebo  

b) o potvrzení o platbě autorské odměny či tantiémy od kolektivního správce jako 
doklad o umělecké / tvůrčí činnosti.  

c) Soubor čestných prohlášení, která jsou předem naformulována v informačním 
systému AIS MPO  

Jaké jsou termíny ? Žádost se musí podat nejpozději do 24.11.2020  

Jaká jsou rizika ? 1) Komplikací může být samotné přihlášení se do systému AIS MPO. Způsob 
přihlášení a registrace je sice podrobně popsán na 
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaII, ale samotný proces může žadatele 
zdržet, takže není dobré toto nechávat na poslední chvíli, ale řešit tuto registraci 
s dostatečným, minimálně týdenním předstihem před termínem uzávěrky. 

2) Všechny informace, které žadatel potvrdí formou čestného prohlášení mohou být 
v průběhu kontrol o využití dotace ověřovány. To samé však platí o obsahu 
jednotlivých přehledů, které jsou přílohami žádosti.  

Odkaz na podrobná 
pravidla dotace   

https://www.mpo.cz/kultura  

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaII
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