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Příloha č. 4 k usnesení RHMP č. 2312 ze dne 19. 9. 2017 

  

     

Časový harmonogram grantového řízení k výročí 100 let vzniku samostatného 

československého státu a 25 let České republiky a grantového programu k tomuto výročí 

 

 

1. Ustavující zasedání Komise RHMP 

(schválení programu, návrh termínů jednání, schválení vyhlášení grantového programu a s tím 

související – Zásady pro poskytování grantů hl. m. Prahy, požadavky na formální náležitosti 

žádostí o grant hl. m. Prahy, časový harmonogram) 

termín: červen 2017 

2. zasedání Komise RHMP 

(projednávání, vyhodnocování a navržení projektů k poskytnutí grantu hl. m. Prahy)            

          termín: červenec 2017 

 

Vyhlášení grantového programu (usnesením RHMP)   termín: září 2017 

 

 

I. termín (I kolo) podávání žádostí o grant hl. m. Prahy               termín:  

 

lhůta pro podávání žádostí o grant začne běžet 30tý den ode dne následujícího po dni 

zveřejnění grantového programu na úřední desce hl. m. Prahy. Ukončení podávání žádostí 

v rámci I. termínu je do 15. 11.2017 

 

3. zasedání Komise RHMP 

(projednávání, vyhodnocování a navržení projektů k poskytnutí grantu hl. m. Prahy)            

          termín: listopad 2017 

 

Předložení návrhu grantů projednaných v Komisi RHMP na jednání Výboru pro kulturu, 

památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

          termín: prosinec 2017 

 

Předložení návrhu grantů ke schválení na jednání RHMP/ZHMP   

          termín: leden 2018 

 

Podpis smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu s příjemci, kterým byl 

usnesením RHMP schválen grant hl. m. Prahy 

 

 

Proplácení grantů hl. m. Prahy, schválených usnesením RHMP  

          termín: únor 2018 

 

 

II. termín (II kolo) podávání žádostí o grant hl. m. Prahy                        

termín: do 31. 1. 2018 

 

 

3. zasedání Komise RHMP 

(projednávání, vyhodnocování a navržení projektů k poskytnutí grantu hl. m. Prahy)            

          termín: únor 2018 

 



  

2 

 

 

 

 

Předložení návrhu grantů projednaných v Komisi RHMP na jednání Výboru pro kulturu, 

památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

 

          termín: březen 2018 

Předložení návrhu grantů ke schválení na jednání RHMP/ZHMP   

          termín: duben 2018 

Podpis smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu s příjemci, kterým byl 

usnesením RHMP schválen grant hl. m. Prahy 

 

Proplácení grantů hl. m. Prahy, schválených usnesením RHMP  

          termín: květen 2018 

 

 

 

III. termín (III kolo) podávání žádostí o grant hl. m. Prahy                        

termín: do 30. 3. 2018 

 

 

4. zasedání Komise RHMP 

(projednávání, vyhodnocování a navržení projektů k poskytnutí grantu hl. m. Prahy)            

          termín: duben 2018 

 

Předložení návrhu grantů projednaných v Komisi RHMP na jednání Výboru pro kulturu, 

památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

 

          termín: květen 2018 

 

Předložení návrhu grantů na jednání RHMP / ZHMP  

          termín: červen 2018 

 

Podpis smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu s příjemci, kterým byl 

usnesením RHMP schválen grant hl. m. Prahy 

 

 

Proplácení grantů hl. m. Prahy, schválených usnesením RHMP  

          termín: červenec 2018 

 

 

 

IV. termín (IV kolo) podávání žádostí o grant hl. m. Prahy                        

termín: do 31. 5. 2018 

 

5. zasedání Komise RHMP 

(projednávání, vyhodnocování a navržení projektů k poskytnutí grantu hl. m. Prahy)  

 

  termín: červen 2018  

 

 

Předložení návrhu grantů projednaných v Komisi RHMP na jednání Výboru pro kulturu, 
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památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

 

termín: červen 2018  

Předložení návrhu grantů na jednání RHMP / ZHMP  

termín: září 2018 

 

Podpis smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu s příjemci, kterým byl 

usnesením RHMP schválen grant hl. m. Prahy 

 

 

Proplácení grantů hl. m. Prahy, schválených usnesením RHMP  

termín: říjen / listopad 

2018 

 

V. termín (V kolo) podávání žádostí o grant hl. m. Prahy (mimořádný termín podávání žádostí 

o grant hl. m. Prahy do výše 200 000 Kč)                       

termín: do 15. 9. 2018 

 

6. zasedání Komise RHMP 

(projednávání, vyhodnocování a navržení projektů k poskytnutí grantu hl. m. Prahy)  

 

  termín: září 2018  

 

 

Předložení návrhu grantů projednaných v Komisi RHMP na jednání Výboru pro kulturu, 

památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

 

termín: říjen 2018  

 

 

Předložení návrhu grantů na jednání RHMP / ZHMP  

termín: říjen / listopad 

2018 

 

Podpis smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu s příjemci, kterým byl 

usnesením RHMP schválen grant hl. m. Prahy 

 

 

Proplácení grantů hl. m. Prahy, schválených usnesením RHMP  

termín: říjen / listopad 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Vyčerpáním celkového objemu finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na 

podporu stanoveného účelu pro tento grantový program pro rok 2018 (viz čl. VIII, bod 5 zásad) 

dojde k ukončení grantového programu a tím i ke zrušení zbývajících termínů k podávání žádostí 

o grant hl. m. Prahy. 


