
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ID 003085. 0027

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
bankovní spojení:

(dále jen „Kraj“)

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800 

a

Česko - francouzská akademie Telč, o.p. s.
se sídlem: 
IČO:

nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
26911612

zastoupené: 
bankovní spojení:

Ing. Marií-Annou Myšíkovou, ředitelkou 
Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2701574284/2010

(dále jen „Příjemce”)

, Čl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Music Academy Telč“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce“).

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy 
nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh smlouvy 
zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4 
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. ■

o
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.

Celkové náklady akce 330 000 Kč
Výše dotace v Kč 200 000 Kč
Výše dotace v % 60,61% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 39,39% z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 130 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v odst. 
2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená v tabulce v odst. 
2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst 2 této smlouvy se nemění, tzn., že absolutní 
částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 
této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné částky dotace 
nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým nákladům akce 
dle ČI. 5 odst. 2.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné 
akce není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. vest. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

ČL 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, případně v závěrečné zprávě, a to nejpozději do 90-ti kalendářních 
dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 
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písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s ČL 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7 
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je povinen akci zrealizovat nejpozději do 26. července 2022.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2022.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 8 písm. f) této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity akce,
g) dotace a dary,
h) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
i) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, poštovné, balné, doprava, 

bankovní poplatky,...),
j) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce.

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) stravování a ubytováni studentů a lektorů akademie.

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatelné.

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2003 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění 
pozdějších předpisů.

ČL 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 

efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit rádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
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je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb,, o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby 
uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech 
musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akcí). Příjemce odpovídá za řádné 
vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) uvedením 
„Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 003085“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad,

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu, nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 19. října 2022 závěrečnou zprávu ve struktuře dle čl. 9 této 
smlouvy,

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 10 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s Čl, 11 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

ČI. 9
Struktura závěrečné zprávy

(1) Základní informace o akci
(zejména informace o organizátorech/vedení akce, místo konání, datum konání, hlavní 
partneři akce, mediální partneři akce)

(2) Program akce
(3) Statistické údaje o akci

(zejména počet návštěvníků, počet novinářů, počet vstupenek, informace o předprodeji)
(4) Financování

a) Předpokládaný rozpočet akce
b) Skutečný rozpočet akce
c) Přehled celkových příjmů (zejména plnění od sponzorů, poskytnuté dotace, 

ze vstupného, věcné plnění)
d) Přehled celkových nákladů (zejména honoráře umělcům, služby, materiál, propagace), 
e) Kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
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(5) Doložení publicity dle ČL 11. odst. 2 této smlouvy
a)vyjádřeni k jednotlivým písmenům odst 2 čl. 11 této smlouvy
b)přehled tiskových a propagačních materiálů o akci, realizovaná inzerce, tiskové zprávy, 

tiskové konference atd.
c) orientační fotodokumentace mapující publicitu Kraje Vysočina

(6) čestné prohlášení osoby oprávněné jednat potvrzující, že informace obsažené
v závěrečné zprávě jsou úplné, přesné a pravdivé.

Cl. 10 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dáíe jen „kontrola“).

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) této 
smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činností dle Čl. 10 této 
smlouvy.

Čl. 11 
Publicita

1) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v 
souladu s touto smlouvou použít.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu konání akce:
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, billboardech, 
vstupenkách a dalších materiálech souvisejících s akcí;
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti akce;
c) v případě, že bude Příjemce kontaktován osobou uvedenou v čl. 14 bodu 2) této 
smlouvy je Příjemce povinen provést oficiální pozvání zástupců Kraje, zajistit volný 
vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje a umožnit úvodní slovo (zdravici) pro zástupce 
Kraje;
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 
3 ks plachet či rollupů (reklamní plachty a rollupy si Příjemce vyzvedne u Kraje);
e) distribuce tiskových materiálů Kraje, mezi hosty akce (tiskové materiály si Příjemce 
vyzvedne u Kraje);
f) v případě videoprojekce odvysílání video spotu Kraje na celoplošné obrazovce 
(video spot si Příjemce vyzvedne u Kraje);
g) prezentace Kraje moderátorem akce;
h) umístění aktivního odkazu www.kr-yysocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce;
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i) v případě, že je akce prezentována na socšáíní síti Facebook, propagace Kraje 
Vysočina na příslušné stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy 
www.facebook.com/krajvysocina.

3) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje Vysočina 
nebo „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh 
podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

ČL 12
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

ČL 13
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČL 14
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Ondřej Ráží, tel.: 564 602 337, email: 
razl.o@kr-vysocina.cz

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 14 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 14 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
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bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), splní Kraj.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejích svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
1. 8. 2021.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 25. 1. 2022 
usnesením č. 0093/03/2022/RK.

r 7 » s., 4 ,.7 ? , -
V Jihlavě dne.... MA.- V .......... ............. dne...... ......

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman kraje 

(za Kraj)

Ing. Marie-Anna Myšíková 
ředitelka 

(za Příjemce)

N_/K!G, V$084867
S&ÍVÍ 1824/57, 3t $i 2h1:aa

-.2S8, • 106*2 axaderzue Tetč, S.5.6, 
nám. Zachariáše 2 Hradice 20 '

583 se Telč
0; 26911539
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KUJIPO1MABT5

ŽÁDOST O PODPORU AKCE

Podle § 10a odst 3 zákona 250/2000 Sb. lze dataci poskytnout na základě ždosti o poskytnuti dotace 
prostiednidivim vefejnoprávni smiouvy (dáte jen žádost), popřípadě na základé povinnosti vyplývající ze 
zvtáštnho právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
á) pněno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno. 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sidlo a identifikačn číslo osoby, bylo- 
přiděleno.
b) požadovanou částku.
c) čel, na který žadatel chce dotac nebo návratnou finanční výpomoc použit,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i thúty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodněni žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni,
2. osob s podílem v této právr*ické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných přiloh žádosti,
h) den vyhotoveni žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plně moci i pinou 
moc.

Bližší popis akce:

Cílové publikum, dopad akce, tradice 
akce, doprovodný program akce resp. 
návaznost na jiné akce, výtěžek akce 
apod.

1. Základní informace

Název akce:
Music Academy Telč

Misto konání akce: Telč, Třebíč, Nová Říše
Termín konáni akce: 9.-19.7. 2022
Webové stránky akcelprojektu:

www.akademieteic.cz

Music Academy Telč byla před 27 lety založená jako ojedinělý hudební 
evropský projetí propojuj to českou a francouzskou kulturu, donedávna 
pod názvem Francouzsko-česká hudební akademie v Telči. Zakladatel 
projektu je Město Telč a Francouzské velvyslanectví v Praze. Od roku 
2004 pofadá akademii obecné prospěšná společnost Cesko- 
francouzská akademie Tetč, kterou jako jediný zakladatel v roce 2003 
založi Město Telč. Projekt pravidelně probíhá pod záštitou 
velvyslance Francouzské republiky v ČR a předsedy Senátu PČR a od 
roku 2016 také pod patronaci hejtmana Kraje Vysočina, nyní pana 
Vítězslava Schreka. V současnosti projekt pořádá Česko-francouzská 
akademie Telč, o.p.s. ve spolupráci s Městem Telč za finanční 
podpory Ministerstva kultury ČR, Kraje Vysočina, a Města Telč. V roce 
2016 FHA Telč získala statut VIP akce Kraje Vysočina.

Akademie nabízí studentúm konzervatoff a vysokých hudebních škol 
z Čech, Francie a dalších evropských i mimoevropských zemi 
mistrovské interpretační kurzy, které vedou vynikající češti a 
francouzšti hudebnici. V roce 2022 se bude od 3. do 19. ervence 
konat již 28. ročník. Základní dramaturgie kurzů zůstává - vyučovat 
budou hlavně francouzšti a čeští profesoři, nicméně se jedná o 
zapojení i dalších zahraničních lektorú z důvodu ještě větší atraktivity 
pro studenty. Vyučovat se budou klasicky nástroje dechové (flétna, 
hoboj, lesní roh) a smyčcové (housle, vkola, violoncello). Akademie se 
každoročně účastni více jak padesát studentů z celého světa.
V toce 2021 zasáhla akademii, tak jako všechny kulturní akce, 
přetrvávající korona virová krize. Ačkoliv z toho důvodu došlo k poníženi 
dotaci z více stran, díky velkému zájmu jak studentů, tak i veřejností na 
koncertech, se akademie mohla konat v plném rozsahu. Slavnostní 
koncert lektorů navštívil tentokrát předseda senátu pan Miloš Vystrčí!, 
bývalý ministr kultury pan Václav Jehlika a další významní 
představitelé politickho a kultumího dění.
Neslepší účastníci v průběhu kurzů vystupuji spolen se svými 
pedagogy na koncertech, které se vždy téšf velkému zájmu publika 
z Kraje Vysočina, ale i z jiných koutů naší republiky. Od roku 2018 se 
také stal tradici venkovní a lehce neformální koncert na nádvoří 
Univerzitního centra v Telči. Cílem tohoto koncertu je přiblížit hudbu i 
rodinám s dětmi a dopřát široké veřejnosti krásný letní večer za 
doprovodu kvalitní hudby. V roce 2021 došlo také k obnovení koncertů 
v nádherném opatství v Nové Říši a rozšířeni tak svého pole působeni 
na ještě více místech v Kraji Vysočina.
Podporovat kulturu a historické skvosty Kraje Vysočina je jedním z 
hlavních cílů akademie. Vedle světového repertoáru se výuka zaměřuje 
také na hudbu Bohuslava Martinů, který v Kraji Vysočina získával četná 
inspirace pro svou tvorbu, a diky diouholetému pobytu v Paříži 
symbolizuje kultumi spolupráci obou zemi. V roce 2019 i 2020 mél 
Bohuslav Martinů výročí úmrtí i narození, a proto proběh^ na obou 
ročnících koncerty na jeho počest. Od roku 2017 akademie cíleně 
vytváří kultumi mosty mezi třemi místy Kraje Vysočina, která jsou 
zapsána na Seznamu světového kultumího a přírodního dědictví 
UNESCO. Jedná se o jedinečnost Kraje Vysočina, na kterou chce 
Music Academy Telč z hlediska svého mezinárodního přesahu 
upozornit a maximálně ji v rámci svých projeků zviditelnit. Koncerty 
proto probíhajl pravidelné v Telči a Třebíčí a spolupráce se rem 
nad Sázavou se rozšíří v nadcházej icich tetech dokonce na konáni 
kurzů barokního zpěvu na Zámku Ždár nad Sázavou pod hlavičkou 
akademie Právě kuitumim propojením třech míst na seznamu 
Světového kulturního dědictví UNESCO českými i zahraničnimí umtci 
je MAT jedinečná. Koncerty v historických místech jsou u mladých 
hudebníků velmi žádané a obli bene a velký zájem o koncerty je i ze 
strany místních obyvatel. Od roku 2018 proto účastnici koncerty 
propojí# také „Region Renesance“. Koncert probíhat v předchozích 
Setech v evangelickém kostele ve Velké Lhotě u Volflrova, v roce 2021 
se akademie vrátila do Nové Rše, kde pořádala koncerty v minulosti, i 
v roce 2022 zde plánuje díky vydařenosti koncert studentů. Kraj 
Vysočina podporuje projekt Music Academy Telč i v době příprav, jeho 
pomoc je nezastupitelná zejména při jednání se zahraničními partnery.
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Účel, na který žadatel chce 
dotaci použít:

Stravováni a ubytování studentů a lektorů akademie

Odůvodnění žádosti:
Pops výchozí situace, kerá vede k 
podání žádosti včelně informace o tom, 
zda žadatel žádal o prostředky na bito 
akci v rámci grantových programů Fondu 
Vysočiny, jaké jiné dotační tituly byly 
využity (ód Kraje Vysočina nebo i 
programů EU): zda žadatel žádal o 
finančni dotaci (pomoc) od města (obce) 
a pokud ano, v jaké výši, v případ, že 
nebylo požádáno, proč.

Město Telč je spolupořadatelem akce a na financování projektu 
se podílí.
V r. 2002 žádalo Město Telč o podporu z Fondu Vysočiny
V r. 2003 žádalo Město Telč o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2004 žádala o.p.s. o podporu z rozpočte Kraje Vysočina
V r. 2005 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2006 žádala o.p.s, o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2007 žádala o.p.s. o podporu z razpočiu Kraje Vysočina
V r. 2008 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r, 2009 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2010 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2011 žádáte o.p.s. o podporu z rozpoču Kraje Vysočina
V r, 2012 žádala o.p.s. o podporu z rozponu Kraje Vysočina
V r. 2013 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina
V r. 2014 žádala o.p.s. o podporu z Fondu Kraje Vysočina
V r. 2015 žádala o.p.s, o podporu z Fondu Vysočiny
V r. 2016 žádalo Město Telč o přímou podporu z rozpočtu Kraje 
Vysočina 00 000 Kč
V r. 2017 žádalo Město Telč o přímou podporu z rozpočtu Kraje 
Vysočina 130 000 Kč
V r. 2018 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 120 000 
Kč
V r. 2019 žádala o.p.s. o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 120000 
Kč
V roce 2020 žádala aps o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 
220 000 Kč
V roce 2021 žádala o.p.s, o podporu z rozpočtu Kraje Vysočina 
220 000 Kč

Identifikace žadatele
Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů:

Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s,

Sídlo: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
IČO: 26911612
Právní subjektivita žadatele;
(k žádosti přiložte kopii dokladu o právní 
subjektivitě žadatele)

Obecně prospěšná společnost

Bankovní ústav: Fio banka, a.s.

Číslo bankovního účtu: 2701574284/2010

Způsob vedení účetnictví: 
(nehodícl se Ěkrtněte)

1. Podvojné účetnictví

2.ařováeridenee-
S. Uplatňován nákladů formou paušálu

Plátce DPH: (ANOINE) NE
Osoba oprávněná jednat 
jménem společnosti:
(dle obchodního rejstliku)

Marie-Anna Myšíková

Kontaktní adresa: 
(pokud se liší od sídla)

Zelená 1748/28, Praha 6 Dejvice 160 00

Telefon: 605052237
Email: info@akademietelc.cz
Seznam příloh:
(seznam všech dokladů, které jsou 
k žádosti přiloženy)

Přloha č, 1 - Předpokládaný rozpočet
Příloha č. 2 - Kopie výpisu usnesení správní rady o 
zvolení ředitelky
Poloha č. 3 - Kopie výpisu z registru ekonomických 
subjektů
Příloha é, 4 - Kopie výpisu z rejstříku obecně prospěšných 
společností
Příloha č. 5 - Kopie zakládací fistiny společnosti
Piloha č. 6 - Čestné prohlášení žadatele o podporu 
v režimu de minimis

Příloha ó. 7 - Předpokládaný program akce

CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdajů a příjmů

Výdaje Příjmy

Celkové výdaje 1 220 000 Kč 
vz. příloha £. 1

předpokládané příjmy: viz. příloha č. 1
- 220 000 Kč žádost o datací z rozpočtu Kraje 
Vysočina
- 1 000 000 Kč ostatní prostředky
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2. Bltžšf informace o použití požadované dotace od Kraje Vysočina

Konkretizace části akce, na kterou je dotace požadována
Výčet NEUZNATELNYCH nákladů:
Výčet nákfadů, které Kraj vysočina určuje za 
neuznatefné v popadni srnlouvě o poskytnutí dotace

• mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců

* náklady (výdaje) na pohoštění
• běžné provozní náklady (výdaje) (např. 

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k sítí. poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky, ..)

• náklady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
akce,

• úhrada úvěrů a půjček
• penále, pokuty
• náhrady škod a manka
• zálohové platby neuhrazené a 

nevyúčtované v době realizace akce
• náklady (výdaje) na právní spory
• náklady (výdaje) na publicitu
• daně, dotace a dary

Název aktivity (výdaje) výše výdaje
Výčet výdaj - nákladů, které nudou zcela nebo 
částečně hrazeny z datace od Kraje Vysočina 
Z celkového rozpočtu v bodě 1 této žádosti můžete 
vy&enit jednu čí vice položek uznatelných nákladů, a to 
v jejich plné výši Tyto vy&enéhě výdaje budou ve 
vztahu k dotaci Kraje Vysočina brány jako celkové 
náklady, které je notné pří vyúčtováni prokázat.

- ubytování studentů akademie 150 000 Kč
- ubytovani lektorů akademie 130 000 Kč

- stravování studentů 50 000 Kč

Celkem 330 000 KĚ

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina

1.
Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 220 000 Kč

2.
Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
Částečně) z dotace od Kraje Vysočina

330 000 Kč

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v %
66,67 % z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zcela nebo 
částečné) z dotace od Kraje Vysočina

4.

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 

hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč

Vlastními prostředky žadatele jsou pro účely této 
žádosti myšleny jak vlastní zdroje žadatele, takt 
ostatní Mace, dary, příjmy z reklamy, 
sponzotingu.,

110 000 Kč

Žadatel Je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizaci akce (tj. řádek 4 a 5 
výše uvedené tabulky).

5.

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 

hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v %

33,33 % z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina

Pokud skutečné náklady na realizaci části akce překročí celkovou předpokládanou 
výši nákladů (tj- řádek č. 2 výše uvedené tabulky), uhradí žadatel (příjemce) částku 
tohoto překročení z vlastních prostředků.

Pokud budou skutečné náklady na realizaci části akce nižší než základ pro stanovení 
dotace (řádek č. 2), schválený procentní podíl kraje (řádek Č. 3) se nemění, tzn., že 
ABSOLUTNÍ ČÁSTKA DOTACE SE ÚMĚRNÉ SNÍŽÍ.

3. Bližší informace o akci 

Cílové publikum (popište prosim, kolik osob akce oslovifoslovila v předchozích ročnicích, jaká Je jejich 
Struktura - např. děti, mládež, rodiny s dětmi, senioři, muži, ženy, Široká veřejnost, minority, apod.)_____________  

Publikum: postuchai doprovodných koncertů a veřejných přehrávek v Telči, publikum tanečního 
festivalu KoresponDance ve Žru nad Sázavou, návštěvníci třebíčské židovské čtvrti, návštěvníci 
klubu ptáte! hudby, obyvatelé i letní návštěvníci Kraje Vysočina a Regionu Renesance. Celkem cca 
2500 osob
VIP, hosté: jsou zváni na doprovodné koncerty akademie - celkem cca 400 osob

PRESS: Regional ni televize, celostátní i regionální tisk. Medilní záštitu nad projektem pravidelně 
přebírá Český rozhlas a v minulých letech také hudební časopis Harmonie a Radio Classic Praha Pro 
nadcházejlci ročník je předjednané partnerství s jedním z nej sledovanějších hudebních internetových 
portálu Klasika Plus, který v roce 2021 informoval o akademii dvéma rozsáhlými rozhovory s vedením 
akademie.
Kdo převzal nad akcí záštitu
Tradičně se akce konala pod záštitou předsedy senátu České republiky pana Miloše Vystrčila a 
hejtmana Kraje Vysočina, nově pana Vítězslava Schreka. Předseda senátu pan Miloš Vystrčil se již 
tradičné také osobně zúčastnil slavnostního koncertu lektorů 17.7 v kostele sv. Jakuba v Telči. 
Koncertu se dále zúčastnili další významní představitelé z Krajského úřadu, bývalý ministr kultury pan 
Václav Jehlička, či generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczkov a další

Kteří významní hosté se akce zúčastnili v minulosti

Slavnostního koncertu profesorů se v průběhu mnoha minulých ročníků pravidelné účastnili velvyslanec 
Francouzské republiky v ČR, předseda Senátu PČR, senátoři PČR. zástupci francouzského 
velvyslanectví, ředitel Francouzského institutu v Praze, hejtman a čelní představitelé Kraje Vysočina, 
představitelé politického a kulturního života Telče a regionu, zástupci významných firem a instituci, 
členové správní a dozorčí rady esko-francouzské akademie Telč, o.p.s., profesionální hudebníci, 
zástuptí Francouzsko-české obchodní komory. Jen v roce 2020 se slavnostního koncertu lektorů 
zúčastnili předseda senátu pan Miloš Vystrčil, ředitel Francouzského institutu v Praze pan Luc Lévy, 
bývalý ministr kultury pan Václav Jehlička a další. Nutno podotknout, že pozvánky se vlivem 
koronakrize posílaly až koncem června 2020.
Jaká média přislíbila mediální partnerství
Bude projednáno tradiční mediální partnerství českého rozhlasu, časopisu Harmonie. Radia Classic 
Praha a regionálních médii.
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Dopad akce (akce má např. dopad lokální, regionální, cetastátni, mezinárodni apod.j

Lokál ni a regionální dopad:

Hudební akademie významně obohacuje kulturní život Telče a Kraje Vysočina. Koncerty mají vysokou 
uměleckou úroveň a zároveň neopakovatelnou atmosféru. Koncerty profesorů a studentů akademie se 
těší velkému zájmu obyvatel a návštěvníků regionu.
Důkazem je napíklad zájezd 30 členů Francouzského klubu v Třebíči na koncert účastníků akademie 
ve ďáru nad Sázavou, Pravidelné koncerty v rámci rekonstruované barokní usedlosti „Pansky dvůr 
Telč", který je ve svém základním zaměření „regionálním centrem kulturních a volnočasových aktivit“, 
navíc hudbu více přiblíží obyvatelům Telče a běžným návštěvníkům areálu.
Music Academy Telč také začala s méně formálními venkovními koncerty na nádvoří Univerzitního 
centra v Telči, u kterých se podává číše vína a mají za cíl přiblížit hudbu rodinám s dětmi a široké 
veřejnosti, která si chce užít krásný den v Telči. V roce 2021 se návštěvnost tohoto koncertu opět 
přiblížila kapacitním možnostem UC.

Music Academy Telč také pro nadcházející ročník 2022 plánuje pokračovat s koncertem v Nové Říši, a 
tím jestě více rozšířit svou působnost po Kraji Vysočina.

Celostátní dopad:

Mistrovské kurzy napomáhají mladým českým interpretům obstát v náročné mezinárodní konkurenci. 
Čeští studenti, kteří se MAT účastnili pravideině, uspěli v náročných konkurzních řízeních a uměleckých 
soutžích, řada z nich pokračuje ve studiu na francouzských hudebních školách.

Francouzští profesoři za dobu svého působení v Telči na akademii již vychovali novou úspěšnou 
generaci českých umělců - jenom z třídy A. Cazaleta jmenujme: Ondřej Vrabec - sólo - hornista České 
filharmonie, Kateřina Javůrková - sólistka a vítězka MHS Pražské jaro 2013 a držitelka 2. ceny na 
prestižní mezinárodní soutěži ARD v Mnichově 2016, Přemysl Vojta — vítěz mezinárodní soutěže ARO 
v Mnichově a čten orchestru Staatskapelle Berlin, a další. Rozšiřeni koncertů a kulturní spolupráce 
mezi dalšími místy na seznamu Světového dědictví UNESCO v Kraji Vysočina zvýší celkové povdomi 
o jedinečnosti tohoto regionu.

Mezinárodní dopad:
Kurzů se každoročně účastni studenti z celého světa. Řada studentů se do Telče každým rokem vrací. 
Hudební akademie propaguje českou kulturu v zahraničí, napomáhá začlenění ČR do evropských 
kulturních oblasti. I v roce 2021 přijeli do Telče i přes koronakrizi a problémy s cestováním účastníci 
z Francie, Číny, Brazílie. Slovinska, Dánska, Španělska, Rakouska a Německa, což opět dokazuje, jaký 
přesah do zahraničí Music Academy Telč má i v těžších časech.

jaká média (a tak) informovala o akci v minulostí?;
Český rozhlas (kulturní zpravodajství - Vltava a Region Vysočina), články o akademii v mediích: MF 
Dnes, Jihlavský dérík. Jihlavské listy, Telčské listy, časopis Harmonie, webové stránky Radia Classic 
Praha, Opera Plus, Klasika Plus

Tradíce akce (jedná se o novou akci nebo o akci s mnohaletou tradicí, apod,?)

V roce 2022 se uskuteční již 28. ročník Music Academy Telč (dříve Francouzsko-česká hudební 
akademie v Telči).

Předchozí ročníky prokázaly, že mistrovské hudební kurzy v Telči si zajistily významné postavení 
na české i evropské hudební scéně a nezastupitelné místo v oblasti hudebního vzdělávání

Doprovodný program akce, resp. návaznost na jiné akce (pokuc existue) ~

Koncerty studentů a profesorů a slavnostní koncert profesorů akademie se od roku 2016 konají 
v Panském dvoře Telč. Studenti také vystupují na dalších koncertech na nádvoří v Univerzitním centru 
v Telčí a v Národním památkovém ústavu v Telči. V roce 2021 se Slavnostní koncert výjimečně konal 
v kostele sv, Jakuba v Telči. Vstupné na koncerty studentů a profesorů je dobrovolné ve prospěch 
provozovatele. Vedle publika z řad obyvatel Kraje Vysočina se slavnostních koncertů účastní významní 
představitelé Kraje Vysočina, významné osobnosti regionu Vysočina, hosté z Francouzského 
velvyslanectví a Francouzského institutu a návštěvníci a hosté z Rakouska (na koncert profesorů 21 7 
2018 přijel např děkan Dunajské univerzity v Kremži).

Akademie spolupracuje s tanečním festivalem KoresponDance ve cáru nad Sázavou, v rámci této 
spolupráce probírají pravideině workshopy barokních tanců a v plánu jsou kurzy barokního zpěvu na 
zámku ve Ždáru nad Sázavou pod hlavičkou. Novinkou minulého ročníku 2021 byla vernisáž hudebních 
nástrojů přístupná studentúm, ale i široké veřejnosti ve spolupráci s významným českým sběratelem 
žijícím v Německu panem Petrem Hájkem. Obnovena byla také spolupráce s opatstvím Nová Říše, kde 
proběh! Závěrečný koncert účastníků a je v piánu i pro rok 2022. Music Academy Telč dáte pokračuje i 
v partnerstvi s Muzeem Vysočiny v Třebíči, kde se pravidelně koná také jeden z koncertů studentů.
V roce 2019 proběhla též vernisáž dl francouzských umělkyň pořádaná Krajem Vysočina, na kterém 
zahráli studenti Akademie a započala tak spolupráce hudebního a výtvarného uměni, která nadále 
pokračuje a prohlubuje se. ’

Novinkou roku 2021 bylo také navázání spolupráce s nové vzniklou hudební nadaci Stadler-Trier, která 
finančně podpořila 10 českých studentů a ti se pak mohli akademie zúčastnit za zvýhodněných 
podmínek a setkat se osobné s paní ředitelkou nadace, která do Telče přijela na Slavnostní koncert 
profesorů. Music Academy Telč se tedy snaží rozšiřovat své kontakty a pote působnosti různými směry.

Propagace jména Kraje Vysočina - nabízená protihodnota (jaký specifický reklamní prostor pro 
propagaci Kraje Vysočma organizátoři nabízejí - např. na propagačních materiálech spojených s akcí, plakátech, 
pozvánkách, vstupenkách, reklamních plochách při samotné akci..,)_______  ' '
- Nabízíme propagaci na všech propagačních materiálech - programech koncertů, .....  
slavnostních pozvánkách, plakátech rozesílaných do škol v ČR í v zahraničí, bannerech 

s programem koncertů na turisticky významných místech kraje Vysočina
- na webových stránkách wvAV.akademietelc.cz s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz 

i - zviditelněni banneru Kraje Vysočina na všech koncertech akademie konaných v různých 
i městech kraje Vysočina
- verbální prezentace Kraje Vysočina v médiích a na tiskových konferencích
- oficiáini pozvaní představitelů Kraje Vysočina na koncerty profesorů a studentů akademie 
- možnost bezplatného pronájmu části historického náměstí Zachariáše z Hradce v Telči pro 
prezentaci Kraje Vysočina
- prezentace propagačních materiálů Kraje Vysočina na našich facebookových stránkách
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Výtěžek akce (pokud se jadnž o akci, která generge zisk, jak je tento zisk použit?)_____________________ 
Projekt "hudební akademie v Telči je neziskový. Příjem účastnických poplatků od studentů akademie a 
ze vstupného je použit na hrazeni nákladů na realizaci.

Zde prosím uveďte jakékoli Vase další poznámky nebo doplněni:______________________
Akademie je každoročně podporována částkou 100 000,Kč z rozpočtu města Telče, tato dotace byla 
v robe 2020 navýšena na 120 000 Kč, Mezí nevyčislené náklady hrazené městem Telč lze uvést 
personáiní i materiální podporu akademie, poskytnuti veškerých prostor pro realizaci projektu zdarma, 
poskytnuti techniky - počítače, kopírka, dataprojektor, telefony, internet, apod.

V Praze dne 1.8.2021

cétg aAa e 
razítko a podpis statutárního zástupce 
(v případě zastoupení na základě plné mocí je třeba 
plnou moc přiložit)

Žádost prosím odešlete zpět na adresu:
Mgr, Ondřej Ráz!
Oddělení vnějších vztahů. Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 57

587 33 Jihlava
e-mail: razí.o@kr-vysocina.cz
tel.: 564 602 337, mobil; 724 650 270

Českn francouzsk; aianjone Tekč, 0.p.5. 
nám. Zachatiše 1 Hrade?: 10

$3 55 Tel
K): 26511012

Příloha č. 1 k žádosti o podporu akce

ROZPOČET PROJEKTU v roce 2022

Název projektu: Music Academy Telč, 28, ročník

Termín konáni projektu: 9,-19. července 2022

A. VÝDAJE NA PROJEKT v Kč

1. Provozní a produkční náklady (jen souvisejici s projektem) 38 000
z toho; - účetnictví projektu 20 000

- bankovní poplatky a kursově rozdíly (zahr. platby) 5 000
- kancelářské potřeby 5 000
- poštovné 3 000
- nájem prostor na realizaci projektu 5000

2, Honoráře /profesoři, korepetitořl 400 000
zahraniční lektoři Francie / Rakousko (mistrovské kurzy, workshop soudobé hudby, 
workshop barokního zpěvu)

200 000

tuzemští lektoři (mistrovské kurzy, komorní hra a orchestr, workshop barokního 
tance, workshop Alexandrova metoda)

100 000

klavírní spolupráce 100 000

4. Ostatní osobní náklady - dohody 85 000

Dohody o provedení práce - realizace projektu - manažerské práce 60 000
- asistenti - recepce, zkušebny, dozory 25 000

S. Cestovné, strava a ubytování celkem 475 000
Z toho: - ubytování v Telči (8 profesorů, 4 korepetitoři) 130 000

- ubytování v Telči (studenti) 10 nocí 150 600
- ubytování realizační tým a hosté z řad novinářů a sponzorů 10 000
- doprava - autobusy (Praha, Tiebič, Ždár, Slavonics) 50 000
- letenky zahraničních lektorů 25 000
- cestovné realizační tým 5 000
- strava studenti 50 000
- strava profesoři a korepetitoři (300 Kč denní dieta) 50 000
- strava realizační tým (asistenti a technické zajíšt&ií online přenosů) 5 000

6. Náklady na propagaci celkem (grafické práce i tisk) 30 000
Z toho: - tisk pozvánek, bannerů, plakátů A3, letáků A4 5 000

- grafické práce 10000
- inzerce a online mediální podpora 10 000
- provaz www stránek - editorské práce, správa domény 5 000

7. Autorské poplatky, ceny a finanční spoluúčast na návazných koncertech 16 000
OSA 6000
Finanční ceny pro nejlepši účastníky (Cena Martinů a za soudobou hudbu) 10 000

8. Ostatní náklady související s projektem 126 000
- pohoštění hostů po slavnostním koncertě profesorů 40 000
- zapůjčeni koncertního křidla na koncert profesorů 50 000
- laděni klavírních křidel a pianin 25 000
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- stěhování klavírů a koberců do učeben, převez zavazadel 8 000
- spotřební matená! (např. úklidové, hygienické prostředky! 1 000
- květiny 1 000
- nákup notového materiálu na podporu výuky hudby B. Martinů 1 000

CELKOVĚ VÝDAJE 1.170.000

b. příjmy projektu
účastnické poplatky studentů hudební akademie 580 000
dotace Kraje Vysočina (2ÁDOST) 220 000
dotace orgánů státní správy a samosprávy (Ministerstvo kultury ČR, Státní fond 
kultury ČR, Město Telč)

330 000

Nadace Martinů 5 000
zdroje ze zahraničí (Francouzské velvyslanectví, Francouzský Institut a členové 
Francouzské obchodní komory)

10 000

barterové spolupráce, sponzoři tuzemsko 10 000
Klub mecenáéů Akademie 5 000
příjmy ze vstupného (dobrovolné vstupné) 10 000

PŘÍJMY CELKEM 1,170.000
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