
 

 

O čem je projekt Rozjeď to  

Cíl projektu:  

Univerzita Pardubice ve spolupráci se Statutárním městem Pardubice chtějí touto cestou vytvořit 

vhodné podmínky pro studenty k aktivnímu zapojení do kulturního života ve městě a motivovat je 

k realizaci široké škály projektů.  

Prostřednictvím takové aktivity dále rozšířit komunitu studentů, kteří se mohou zapojit ať už na straně 

pořadatele nebo konzumenta zdejší kulturní nabídky.  

Princip projektu:  

Hlavní myšlenka leží ve vytvoření motivace pro studenty ve formě finanční podpory jejich záměrů. 

Projekt je určený zejména pro studenty, kteří už mají nějaké zkušenosti s takovou činností nebo mají 

záměr připravený a v realizaci jim brání nedostatek financí. 

Rozsah a harmonogram projektu:  

Realizace kulturních projektů proběhne nejpozději do 19.08.2023 nebo do doby, kdy má žadatel status 

studenta (u končících ročníků). Podmínkou je, aby žadatelem o finanční podporu a realizátorem 

projektu byl v době jeho realizace student Univerzity Pardubice.  

Termín ukončení sběru žádostí: 9. ledna 2023 

Oznámení výsledků výběru projektů: do února 2023 

Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory realizace kulturního projektu: do března 2023 

Podmínky a kritéria výběru projektu:  

Formální kritéria hodnocení:  

● Podání žádosti do 9. ledna 2023 prostřednictvím formuláře “Žádost o studentský projekt”, 

který vám zašleme na základě předchozího přihlášení vašeho projektu.  

● Vyrovnaný, tedy nulový rozpočet projektu (plánované náklady se rovnají plánovaným 

výnosům). 

● Realizace projektu nejpozději do 19.08.2023 nebo dříve, v závislosti na statusu studenta u 

končících ročníků. 

● Žadatel je studentem Univerzity Pardubice v době podání žádosti i realizace projektu. 

● Maximální požadovaná částka nepřesahuje 40.000 Kč za projekt; z toho až 25.000 Kč na 

realizaci kulturního projektu a až 15.000 Kč na přiznání stipendia po úspěšném ukončení 

akce.   

 

Kritéria výběru:  



 

 

● Přínos kulturní scéně: max. počet bodů 40: Projekt je inovativní, přichází s doplněním zdejší 

kulturní scény. Má svou uměleckou hodnotu a dokáže ji zprostředkovat publiku vhodnou 

formou. Zvažované publikum se neskládá pouze ze studentů Univerzity Pardubice, ale projekt 

má ambici oslovit i další občany města či okolí. Projekt se svou lokalizací neomezuje pouze na 

areál kampusu univerzity, ale má přesah do města tak, aby naplňoval myšlenku univerzitního 

města. Projekt má potenciál být základem pro další pokračování, je udržitelný.  

 

● Hospodárnost projektu: max. počet bodů 30: Náklady i výnosy jsou odůvodnitelné a jejich 

uhrazení je nutnou podmínkou realizace projektu. Náklady jsou vynaloženy hospodárně a 

jejich výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým. Projekt má vyrovnaný rozpočet a všechny 

náklady      jsou uznatelné a doložitelné.  

 

● Organizační zajištění projektu: max. počet bodů 30: Projekt pamatuje na nutné organizační 

zajištění. Je realizovatelný a dobře pracuje s možnými riziky. 

 

● Nově zapojený projekt: max. počet bodů 15: Projekt a žadatel nezískali v předešlých ročnících 

podporu Rozjeď to.  

 

 

Způsob hodnocení:  

● Projekty budou hodnoceny nejprve po formální stránce. Pokud budou splněny všechny 

náležitosti, budou projekty následně hodnoceny dle věcných kritérií.  

● Projekty bude posuzovat společně komise složená ze zástupců Univerzity Pardubice a Kulturní 

komise města Pardubic.  

● Komise posoudí všechny projekty, které splnily řádně formální kritéria a dle daných věcných 

kritérií přidělí každému projektu bodové ohodnocení; 

● Aby byl projekt podpořitelný, musí v rámci věcného hodnocení získat nejméně 50 bodů; tímto 

bodovým minimem nevzniká právní nárok na podporu.   

● Na podporu v rámci projektu nevzniká podáním žádosti žádný právní nárok.       

● Je plně v kompetenci komise navrhnout podporu projektu nižší, než je požadovaná výše, 

případně s ohledem na omezený rozpočet rozhodnout, které projekty na podporu 

nedosáhnou. 

Uznatelné náklady – na co je možné prostředky vynaložit: 

Náklady, které přímo souvisejí s projektem a bez jejichž vynaložení by projekt nemohl být realizován. 

 

Neuznatelné náklady: 

● Osobní odměna pořadatele/žadatele; 



 

 

● Stravování, občerstvení, květiny, ceny do soutěží, peněžní dary; 

● Jízdné na zkoušky akce; 

● Daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně; 

● Nákup aparatury, vybavení, zařízení, přístrojů; 

● Investiční výdaje; 

● Pořizování vlastních audio a video nosičů určených k prezentaci a prodeji nebo obdobnou 

ediční činnost; 

● Leasing, splátky úvěrů, zápůjček a podobných finančních produktů včetně příslušenství; 

● Nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze doložit); 

● Telefonní služby; 

● Vedení účetnictví, bankovní poplatky, právní služby; 

● Položky hrazené formou vzájemného zápočtu; 

● Podpora politických stran, náboženství, extremistických hnutí a služby poskytnuté v rozporu 

s dobrými mravy; 

● Činnosti přímo nesouvisející s podporovanou akcí. 

 

Vyplacení stipendia:  

Stipendium je nenárokové a bude přiznáno na základě návrhu Univerzity Pardubice po posouzení 

úspěšnosti realizace projektu. 

Vyúčtování projektu/prokázání realizace: 

Realizátor projektu je povinen doložit vyúčtování poskytnuté finanční podpory v listinné podobě 

nejpozději do 10 dnů po uskutečnění akce. Vyúčtování bude obsahovat seznam dokladů a přiloženy 

budou originály prvotních dokladů vynaložených nákladů.  

      

 

 

 


