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Článek l
Předmět úpravy
Tento Program upravuje možnosti podpory kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany formou
finančních a věcných darů, a to ze strany soukromých subjektů.
Článek 2
Formy partnerství
Kulturní akce lze podporovat jako generální partner kulturních akcí (dále jen „Generální partner“),
partner kulturních akcí (dále jen „Partner“) a sponzor kulturní akce (dále jen „Sponzor“).
Článek 3
Generální partner
1. Generální partner poskytne MČ Brno-Tuřany formou finančního daru částku nejméně ve výši
50.000,- Kč.
2. MČ Brno-Tuřany zajistí pro Generálního partnera:
- uvedení loga Generálního partnera s proklikem na titulní stránce webu MČ Brno-Tuřany a v sekci
„Partneři kulturních akcí“;
- uvedení loga Generálního partnera na tiskových materiálech všech kulturních akcí pořádaných MČ
Brno-Tuřany v daném roce;
- volné vstupenky v počtu dle dohody, minimálně 4 ks, na všechny placené kulturní akce pořádané
MČ Brno-Tuřany v daném roce;
- jednorázová inzerce Generálního partnera ve zpravodaji Listy ve formátu A4;
- reklamní poutač Generálního partnera umístěný na vhodném místě na všech kulturních akcích
pořádaných MČ Brno-Tuřany;
- možnost promítání vlastního reklamního videa Generálního partnera při projekci letního kina;
- VIP stůl na akci „Společenský ples MČ Brno-Tuřany“.

Článek 4
Partner
1. Partner poskytne MČ Brno-Tuřany formou finančního daru částku ve výši od 10.000,- Kč vč. do
50.000,- Kč.
2. MČ Brno-Tuřany zajistí pro Partnera:
- uvedení loga Partnera s proklikem na webu MČ Brno-Tuřany v sekci „Partneři kulturních akcí“;
- uvedení loga Partnera na tiskových materiálech všech kulturních akcí pořádaných MČ Brno-Tuřany
v daném roce;
- volné vstupenky v počtu maximálně 4 ks na všechny placené kulturní akce pořádané MČ BrnoTuřany v daném roce;
- jednorázová inzerce Partnera ve zpravodaji Listy ve formátu A5;
- reklamní poutač Partnera umístěný na vhodném místě na všech kulturních akcích pořádaných MČ
Brno-Tuřany.

Článek 5
Sponzor
1. Sponzor poskytne MČ Brno-Tuřany formou finančního daru částku ve výši od 4.000,- Kč vč. do
10.000,- Kč.
2. MČ Brno-Tuřany zajistí pro Sponzora:
- uvedení loga Sponzora s proklikem na webu MČ Brno-Tuřany v sekci „Partneři kulturních akcí“;
- uvedení loga Sponzora na tiskových materiálech konkrétní kulturní akce pořádané MČ Brno-Tuřany;
- volnou vstupenku v počtu maximálně 2 ks na kulturní akci pořádanou MČ Brno-Tuřany, kterou se
Sponzor rozhodl podpořit.
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Pro Sponzory akce „Slavnosti tuřanského zelí“ platí pravidla dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku
s výjimkou minimální výše daru, která činí 1.000,- Kč.
4. Na akci „Společenský ples MČ Brno-Tuřany“ MČ Brno-Tuřany přijímá od Sponzorů rovněž věcné
dary. Pro Sponzory poskytující věcné dary se neuplatní pravidla dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku,
namísto nich se pro ně uplatní tato pravidla:
- Sponzor poskytne MČ Brno-Tuřany věcný dar v jakékoli hodnotě, pokud takový dar MČ BrnoTuřany přijme, k přijímání darů je Radou městské části Brno-Tuřany pověřen starosta;
- MČ Brno-Tuřany zajistí pro Sponzora uvedení jeho loga na tiskových materiálech této akce;
- MČ Brno-Tuřany zajistí pro Sponzora volnou vstupenku v počtu 1 ks v případě, že dle odhadu MČ
činí reálná hodnota 1 ks daru částku 2.000,- Kč a vyšší, a to v maximálním počtu 2 ks volných
vstupenek na sponzora.
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Článek 6
Společná ustanovení
Poskytnutí daru dle tohoto Programu nezakládá nárok na jakékoli protiplnění, krom závazků MČ BrnoTuřany dle čl. 3, čl. 4 a čl. 5 tohoto Programu.
Minimální částka na podporu kulturní akce dle tohoto Programu je 4.000,- Kč, s výjimkou uvedenou
v čl. 5 odst. 3 těchto pravidel a s výjimkou věcných darů dle čl. 5 odst. 4 těchto pravidel.
Dar dle tohoto Programu bude poskytnut na základě písemné darovací smlouvy, ve které se MČ BrnoTuřany zaváže použít dar na financování kulturních akcí v daném roce, popř. na financování konkrétní
kulturní akce v případě Sponzora. Na akci „Společenský ples MČ Brno-Tuřany“ je k přijímání
veškerých darů pověřen starosta, dar na tuto akci je možné přijmout rovněž na základě ústní darovací
smlouvy.
Podpora kulturních akcí se vztahuje vždy na jeden kalendářní rok.
Podmínky podpory kulturních akcí lze blíže vymezit v darovací smlouvě. V případě nesouladu
ustanovení dle darovací smlouvy a tohoto Programu má přednost darovací smlouva.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
Tento Program byl schválen na 29/VIII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 18. 11. 2019
a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.
Tento Program v plném rozsahu nahrazuje Program schválený na 52/VII. schůzi Rady městské části
Brno-Tuřany dne 10. 10. 2016, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2017.

Radomír Vondra
starosta městské části Brno-Tuřany
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