
Podpora mobility

V oblasti kultury a umění hl. m. Prahy



Dotační program 2023+

Opatření III. Podpora zpřístupňování kultury a umění (jednoletá dotace)
a) provozování kulturního zařízení (ve všech oborech),
b) celoroční činnost souboru, uměleckého tělesa, produkční jednotky (v oborech 

A, B, C, D),
c) prezentace na zahraničních festivalech a přehlídkách, podpora 

spoluúčasti na mezinárodních zahraničních projektech, podpora projektů 
s účastí zahraničních umělců na území HMP, umělecké rezidence (ve 
všech oborech). 

‒ Cíl Opatření: projekt musí mít významný dopad na dostupnost veřejné kulturní 
služby v Praze (návštěvnost, společenská reflexe), nebo musí mít významné 
znaky umělecké a organizační excelence (kvalitní umělecké výsledky a efektivní 
management).

2



Dotační program 2023+

‒ Uzávěrka na 2023 již v 2. polovině června 2022;
‒ Počet podaných projektů na žadatele je omezen na 3, ale netýká se projektů 

prezentace v zahraničí a mezinárodní spolupráce;

‒ Projekty rezidencí předkládají především žadatelé  v oblasti vizuálního umění
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Individuální účelové dotace
Individuální dotace poskytuje HMP výjimečně a pouze za 
podmínek, že se jedná o mimořádný přínos pro HMP nebo že jde 
o podporu Žadatele postiženého vyšší mocí a že Žádost obsahuje 
pádné zdůvodnění těchto podmínek. Individuální dotace se 
neposkytne na účel, který spadá do Programů nebo na pravidelně 
(každoročně) se opakující účel anebo je-li Žádost odůvodněna 
zejména jen časovými důvody (tj. nemohla být podána ve lhůtě 
Programu).

Pozvání na festival v zahraničí po termínu uzávěrky Programové 
dotace je akceptovatelný odůvodněním žádosti o Individuální 
programovou dotaci. Běžně to využívají malé galerie při 
prezentacích na zahraničních veletrzích.
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Kulturní politika 2022+
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Kulturní politika 2022+
Jak se do světa volá, tak se ze světa ozývá

Praha bude aktivně čerpat inspiraci ze zahraničí, sledovat aktuální 
trendy ve světě a cílit na vedoucí roli v kultuře v mezinárodním 
kontextu. Proto bude kladen důraz na mezinárodní spolupráci a 
budování vztahů se zahraničními partnery jak u městských 
organizací, tak kulturních projektů.
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Kontakty

kultura.praha.eu 

(záložky Programové dotace a Individuální účelové dotace)

Referentky pro tanec, pohybové divadlo a nový cirkus:

Barbora Landová a Daniela Kulhavá
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Děkuji za pozornost


