Vyplní podatelna MMÚ

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Velká Hradební 8
401 00 Ústí nad Labem

Podací razítko

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM NA ROK 2021
Forma právní osobnosti

obchodní společnost

Stručný název projektu
Maker Faire Ústí nad Labem

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI
Oficiální název žadatele/příjmení a jméno fyzické osoby podnikající
Uvedené informace musí odpovídat informacím na veřejném rejstříku a ve veřejném registru
Make more, s.r.o.
Sídlo žadatele (ulice, č.o., obec) (pouze u právnických a fyzických osob podnikajících)
Národní 365/43, Staré Město,
110 00 Praha 1
Kontaktní adresa (ulice, č.o., obec)
Národní 365/43, Staré Město, 110 00 Praha 1
Jméno a funkce osoby statutárního zástupce/označení zmocněnce (pouze u právnických osob)
Vojtěch Kolařík
Právní důvod zastupování (pouze u právnických osob)

jednatel
Plná moc/pověření

Tel./mobil

www stránky
www.makerfaire.cz
e-mail

IČ žadatele
Předčíslí

7023987
Číslo bankovního účtu
283090885

Kód banky
300

Název pěněžního ústavu
ČSOB

Osoby s podílem v právnické osobě (identifikace osob s podílem v této právnické osobě)
Vojtěch Kolařík;
Křemže;
Daniel Jirotka; J
Praha 3;
Ondřej Kašpárek;
Úsilné;
Osoby, ve kterých má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu (identifikace všech osob, v nichž máte přímý podíl a výše
tohoto podílu)

Brno Creative Days s.r.o.; Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno; 09218742; podíl 1/3
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Plátce DPH

ANO

DIČ

CZ7023987

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU
Termín zahájení
09.10.2021

Termín ukončení
10.11.2021

Místo konání
kampus UJEP

Popis a přínos projektu (např. oproti již existujícím projektům, oživení a obohacení veřejného prostoru, propojení, spolupráce,
aktivizace občanské společnosti, participace občanů, regionální či mezinárodní přesah, atd.)

Maker Faire je celosvětový formát víkendového festivalu inovátorů, vynálezců a tvůrců, který propojuje
moderní technologie, tradiční řemesla, umění a vědu. Festival buduje komunitu tvůrců (tzv. makerů) z celého
města a kraje, dává jim prostor zdarma sebe a své projekty (často poprvé) prezentovat veřejně a sdílet své
nadšení a zkušenosti. Přidaná hodnota Maker Faire spočívá kromě zmíněného lokálního rozměru především v
jeho interaktivitě – vše je možné si vyzkoušet, mnohé vyrobit a pochopit tak principy daných technologií a
postupů. V Ústí se festival uskuteční v termínu 9. - 10. října 2021 a očekáváme na něm přes 2000 návštěvníků a
více než 35 vystavujících makerů.
Jedná se prestižní síť akcí, která podpoří místní tvůrce a kulturně-kreativní průmysly a otevře cesty k
modernímu kreativně-technickému vzdělávání např. formou otevřených dílen a FabLabů. V ČR tento festival
pořádáme v Praze, Brně, Plzni a Ml. Boleslavi – dohromady jej u nás v roce 2019 navštívilo 20 000 lidí.Naším
cílem je vybudovat lokální komunitu tvůrců a inovátorů (tzv. makerů), napomoci jejímu dalšímu rozvoji a ukázat
ji veřejnosti. Festival má za cíl rozvíjet kreativitu, podpořit místní neobjevené talenty, představit fungující
projekty a instituce a zároveň podpořit zájem veřejnosti o místní tradiční řemesla i moderní technologie (např.
robotika, IT, design, řezbářství, vyšívání). Nevšední zážitek je koncipován tak, aby pro tvořivost zaujal nejen
dospělé, ale i děti a ukázal jim možnosti a technologie s důrazem na udržitelnost a vzdělání relevantní pro 21.
století. Festival návštěvníky skrze dobré příklady a nadšené makery motivuje nejen k tomu, aby se vzdělávali,
tvořili a objevovali, ale aby se i sami stali ekonomicky aktivními na poli tzv. kreativních průmyslů.
Z Maker Faire v jiných městech víme, že festival skrze prezentaci projektů z daného regionu pozitivně ovlivňuje
vztah návštěvníků k městu a buduje v nich hrdost. Organizátoři chtějí Maker Faire v Liberci pořádat opakovaně i
v dalších letech, a to za stále větší spolupráce s místní maker komunitou, která může výrazně formovat
budoucnost Liberce. Dlouhodobým cílem je ve městě napomoci vzniku otevřených dílen a FabLabů sloužících
jak pro kreativně-technické vzdělávání (STEAM principy), tak pro rozvoj místních projektů, podniků a iniciativ na
poli kulturních a kreativních průmyslů.
Cílem je vybudovat akci, která bude udržitelná i do budoucna. Uvažujeme v několikaletém horizontu, v rámci
něhož budujeme celorepublikovou strategii. Ta se vztahuje k největší celosvětové konferenci otevřených dílen
FABx, kterou budeme v roce 2024 pořádat v ČR (https://fab2024.cz).

Cílová skupina
Cílovou skupinou festivalu jsou především rodiny s dětmi. Maker Faire ale láká všechny věkové i profesní
skupiny a propojuje je mezi sebou navzájem. Setkávají se na něm odborníci a prefesionálové s umělci,
technology, programátory, nadšenci a začátečníky.
Produkční zajištění projektu (prostory, technické a personální zázemí, žádosti o povolení, aj.)
Akce se bude konat v kampusu UJEP, personálně i technicky bude zajištěna ze zdrojů organizátora. Máme
bohaté zkušensoti s produkcí festivalů a tedy i mnohé technické vybavení. Část techniky budeme také
zapůjčovat od UJEP a případně ze zdrojů místních produkčních firem. Žádná zvláštní povolení ze strany města
by neměla být potřeba.
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2. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET NA ROK 2021
(příp. předložen jako samostatná příloha)
Rozpočet přiložen jako Příloha č.5
5. ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ
Všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a aktuální ke dni podání žádosti.
Žadatel není v úpadku.
Proti žadateli není a v posledních třech letech nebylo zahájeno insolveční řízení.
Vůči žadateli nebylo v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
pro nedostatek jeho majetku.
Žadatel není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel není v likvidaci.
Proti žadateli není veden výkon exekuce.
Žadatel nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům, rozpočtu
Statutárního města Ústí nad Labem, jeho městským obvodům, organizacím zřizovaných městem Ústí nad
Labem.
Žadatel nežádá o dotaci na tentýž projekt na jiném odboru Magistrátu města Ústí nad Labem a městských
obvodů statutárního města Ústí nad Labem.
Proti žadateli nebyl vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory,
v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou
s vnitřním trhem
Žadatel
* nehodící škrtněte

vede*
nevede* soudní spor se statutárním městem Ústí nad Labem
pokud ano, jaký je předmět sporu

Upozornění
Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování finančních prostředků ve smyslu
čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014. V případě, že Evropská
komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují nepovolenou veřejnou podporu, je
povinen příjemce veřejnou podporu vrátit, a to včetně úroků.

6. SEZNAM PŘÍLOH
1.

Aktuální plná moc nebo pověření o oprávnění jednat jménem žadatele (doloženo v originále nebo v
ověřené kopii a podepsané oprávněnou osobou dle výpisu z příslušného veřejného rejstříku)
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2.

Aktuální doklad o zřízení běžného účtu žadatele (např. aktuální výpis z účtu nebo prostá kopie
smlouvy o zřízení účtu, či potvrzení bankovního ústavu s uvedením názvu majitele účtu a čísla účtu),
doklad nesmí být starší 3 měsíců

3.

Podrobnější popis plánované akce na rok 2021, na kterou je dotace požadována - příloha č.
1

4.

Podrobnější popis akce realizovaného z předchozího ročníku, včetně prospektů, recenzí,
publikované kritiky, získaných ocenění, doporučení, propagačních materiálů z předchozího
ročníku - příloha č. 2

5.

Podrobný rozpočet

V

Praze

dne

10. června 2021

Vojtěch Kolařík

jméno, příjmení a podpis žadatele
statutárního zástupce/statutárních zástupců/zmocněnce

Stránka 4

otisk razítka

Příloha č. 5 - Rozpočet projektu
Název položky
Licence festivalu
Za kapitolu celkem
Materiál na vlastní workshopy

Celkem
(Kč)
25 000
25 000
5 000

Scenografie a navigace

10 000

Za kapitolu celkem
Provozní náklady festivalu
Náklady spojené s prostorem
Technické a produkční vybavení

15 000
15 000
15 000
30 000

Doprovodný program
Občerstvení vystavovatelů

30 000
10 000

Facebook, Instagram – propagace

35 000

PR články a rádio

15 000

Roznos a výlep plakátů
Tisk propagačních materiálů
Foto a video z akce

15 000
10 000
10 000

Grafické podklady
Webové stránky
Administrativa, pojištění, účetnictví

15 000
10 000
15 000

Komentář
1050$
Spotřební materiál (dřevo,lepidlo, izolepy, šroubky,
hřebíky apod.)
Výzdoba prostoru a zajištění cedulí a jiných infografik pro
lepší a bezpečnější orientaci v prostoru a před
ním. Branding (označení) akce a navigace
návšětvníků

Elektroinstalace, internet, zázemí
Úklid, odpad, security, sociály pro návštěvníky
Ozvučení, nasvícení, stavba malého podia apod.
Pronájem větších interaktivních instalací z ČR (takové,
které nelze najít v místní maker komunitě).
Placená reklama – cílem je oslovit vystavující a následně
návštěvníky
Placené články a inzerce v místním a regionálním tisku a
rádiích
Roznos plakátů na kulturní středobody (kavárny, divadla,
kina, infocentra apod.) a výlep na legálních
výlepových plochách ve veřejném prostoru
Tisk plakátů, bannerů, letáků apod.
Zajištění foto- a video dokumentace z celé akce
Tvorba grafických podkladů pro web, sociální sítě,
propagační materiály apod.
Tvorba a údržba webových stránek festivalu

Produkce akce a programu

80 000

Produkce marketingu

40 000

Fundraising a partnerství

10 000

Koordinátor festivalu
Doprava projektů
Doprava org. týmu

10 000
10 000
10 000

Komunikace s dodavateli a vlastníkem/správcem
prostoru; zajištění rentalu technického vybavení;
bezpečnost a pohodlí návštěvníků; rozmístění a
stavba techniky; technická podpora pro
vystavovatele apod.
Tvorba reklamních postů, textů a realizace reklam jak
v online, tak i ve fyzickém prostředí.
Oslovování, komunikace s partnery, tvorba nabídek a
konkrétních forem spolupráce, realizace na
místě.
Dozoruje hladký průběh festivalu, komunikuje s médii,
veřejnými představiteli
Doprava objemnějších a nákladnějších instalací
Doprava organizačního týmu do a v rámci města.

Rezerva

20 000

Rezerva festivalu

Za kapitolu celkem

Výdaje projektu celkem

405 000
Celkem (Kč)

Žádaná dotace (Kč)

445 000

150 000

Zdroje financování projektu:
Název zdroje

Částka (Kč)

Partneři

150 000

Ústecký kraj

130 000

Komerční makeři

5 000

Workshopy a další

5 000

Občerstvení

5 000

Komentář

Maker Faire Ústí n. Labem – festival inovátorů a vynálezců
Zdůvodnění:
Maker Faire celosvětový formát víkendového festivalu inovátorů, vynálezců a tvůrců, který
propojuje moderní technologie, tradiční řemesla, umění a vědu. Festival buduje komunitu
tvůrců (tzv. makerů) z celého města a kraje, dává jim prostor zdarma sebe a své projekty (často
poprvé) prezentovat veřejně a sdílet své nadšení a zkušenosti. Přidaná hodnota Maker Faire
spočívá kromě zmíněného lokálního rozměru především v jeho interaktivitě – vše je možné si
vyzkoušet, mnohé vyrobit a pochopit tak principy daných technologií a postupů.
Jedná se prestižní síť akcí, která podpoří místní tvůrce a kulturně-kreativní průmysly a otevře
cesty k modernímu kreativně-technickému vzdělávání např. formou otevřených dílen a
FabLabů. V ČR tento festival pořádáme v Praze, Brně, Plzni a Ml. Boleslavi – dohromady jej u
nás v roce 2019 navštívilo 20 000 lidí.
Pro úspěšné uvedení tohoto nového konceptu v Ústí je veřejná podpora velmi důležitá.
Nekomerční a začínající makeři se na festivalu prezentují zdarma.
Festival se uskuteční v termínu 9.-10. října v kampusu UJEP a značná část programu bude také
umístěna do venkovního prostranství. V případě nepříznivého vývoje opatření vzhledem ke
COVID-19 jsme připraveni hledat náhradní termín třeba i v pozdějších termínech. Online
forma vzhledem ke koncept u celé akce nedává příliš smysl.
Záměr projektu:
Cílem Maker Faire je vybudovat komunitu tvůrců a inovátorů (tzv. makerů), napomoci jejímu
dalšímu rozvoji a ukázat ji veřejnosti. Festival má za cíl rozvíjet kreativitu, podpořit místní
neobjevené talenty, představit fungující projekty a instituce a zároveň podpořit zájem
veřejnosti o místní tradiční řemesla i moderní technologie (např. robotika, IT, design,
řezbářství, vyšívání). Nevšední zážitek je koncipován tak, aby pro tvořivost zaujal nejen
dospělé, ale i děti a ukázal jim možnosti a technologie s důrazem na udržitelnost a vzdělání
relevantní pro 21. století. Festival návštěvníky skrze dobré příklady a nadšené makery
motivuje nejen k tomu, aby se vzdělávali, tvořili a objevovali, ale aby se i sami stali ekonomicky
aktivními na poli tzv. kreativních průmyslů.
Z Maker Faire v jiných městech víme, že festival skrze prezentaci projektů z daného regionu
pozitivně ovlivňuje vztah návštěvníků k městu a buduje v nich hrdost. Organizátoři chtějí
Maker Faire v Ústí pořádat opakovaně i v dalších letech, a to za stále větší spolupráce s místní
maker komunitou, která může výrazně formovat budoucnost Ústí. Dlouhodobým cílem je ve
městě napomoci vzniku otevřených dílen a FabLabů sloužících jak pro kreativně-technické
vzdělávání (STEAM principy), tak pro rozvoj místních projektů, podniků a iniciativ na poli
kulturních a kreativních průmyslů.
Cílem je vybudovat akci, která bude udržitelná i do budoucna. Uvažujeme v několikaletém
horizontu, v rámci něhož budujeme celorepublikovou strategii. Ta se vztahuje k největší

celosvětové konferenci otevřených dílen FABx, kterou budeme v roce 2024 pořádat v ČR
(https://fab2024.cz).
Způsob dosažení:
Festival je sám o sobě víkendovou záležitostí. Celý projekt má ale dlouhodobý potenciál,
velkým úkolem pro první ročník je vybudovat komunitu, což obnáší mapování a početná
setkání s doposud neobjevenými makery. Chceme při tom vyzvednout specifika
a historii celého regionu, proto, stejně jako v jiných městech, kde festival pořádáme, budeme
kromě jednotlivců zapojovat místní organizace a instituce – univerzity, DDM, školy,
volnočasové́ kroužky, muzea a jiné instituce i začínající projekty a iniciativy.
Pro úspěch prvního ročníku je zásadní dobrý marketing, který na základě zkušeností z jiných
měst dělíme na dvě části. V té první oslovujeme vystavovatele, a to především kampaní na
sociálních sítích, v off-line prostoru potom na konkrétních místech (kavárny, DDM, místní
obchody s elektronikou, modelářské kluby atd.) a v tradičních médiích (tisk, rádio...).
V druhé kampani cílíme na návštěvníky, opět především s využitím sociálních sítí, které jsou
vzhledem k povaze našich propagačních formátů (foto, video, ...) ideální cestou.
Nezapomínáme ale ani na klasickou formu letáků a plakátů a využíváme lokální média tak,
abychom povědomí o festivalu rozšířili mezi všechny sociální a věkové skupiny. Zde často
využíváme formu rozhovorů nebo medailonků s jednotlivými místními makery. Opakovaně se
nám daří pracovat i s celostátními médii.
Na samotném festivalu pak hlavní roli hrají vystavující makeři a jejich projekty, chceme, aby
vynikly především jejich vynálezy, zkušenosti a příběhy. Velkou část tvoří také prostor
věnovaný workshopům. Festival pro větší instalace a aktivity využívá i venkovní prostranství.
Předpokládaný přínos
Konání festivalu zapojí Ústí do sítě prestižních celosvětových akcí a zároveň s sebou přinese i
moderní témata jako např. digital fabrication, kreativní průmysly nebo technické vzdělávání.
Komunita tvůrců, kterou festival buduje má potenciál přiblížit technologie, řemesla a obecně
tvoření široké veřejnosti a je zároveň základním kamenem pro další projekty dlouhodobého
charakteru. Těmi mohou být např. otevřené dílny (FabLaby), jež organizátoři pomáhají
zakládat a rozvíjet po celé ČR, a které pak slouží pro edukaci žáků a studentů, ale např. i
univerzitám, či lidem působícím v sektoru kreativních průmyslů.
Způsob, kterým organizátoři hledají a oslovují vystavovatele může být také hodnotnou
součástí mapování KKP na úrovni města i kraje.
Po zkušenosti z jiných měst očekáváme 2000-2500 návštěvníků a zapojení alespoň 35 makerů.
Festival navštěvují nejčastěji rodiny s dětmi, častými návštěvníky jsou ale také studenti, či
senioři, odborníci v daných oblastech, zakladatelé startupů a firem. Program zaujme jak muže,
tak ženy a každý na něm najde to své – ať už je to starý parní stroj, pletení nebo třeba
programování. Program je cíleně tvořen tak, aby propojoval generace i „obory“.

Zkušenosti žadatele s vedením projektů:
Za Make More (subjekt organizující festival) stojí především Daniel Jirotka, Ondřej Kašpárek a
Vojtěch Kolařík – všichni tři dlouhou dobu organizovali kulturní akce a v současné době se
věnují projektům dlouhodobějšího charakteru.
Ondřej vystudoval management v kultuře, podílel se na projektu Evropského hlavního města
kultury v Plzni – DEPO2015, připravil kulturní strategii města Č. Budějovice a má mnoho dalších
zkušeností v kulturní branži. Zakládal první otevřenou dílnu u nás a aktuálně největší
otevřenou dílnu v ČR (PrusaLab) vede, je tak v aktivním kontaktu s českou maker komunitou,
kterou spoluutvářel.
Daniel nasbíral zkušenosti s organizací a produkcí festivalů v Brně a Praze (Díky, že můžem –
Korzo Národní; 80 000 návštěvníků).
Vojtěch organizoval mj. konferenci TEDxBudweis a budoval komunitu makerů na Maker Faire
v Praze, Plzni, Brně a Ml. Boleslavi.
Celý tým se podílel mj. na následujících akcích:
 Maker Faire Prague 2018 a 2019 – přes 10 000 návštěvníků/rok
 Maker Faire Brno 2019 – 7 500 návštěvníků
 Maker Faire Mladá Boleslav 2019 a 2020 – 2 500 návštěvníků
 Maker Faire Plzeň 2019 – 2 500 návštěvníků
Tým Make More v současné době připravuje již zmiňovanou největší celosvětovou konferenci
otevřených dílen FABx (https://fab2024.cz), jejíž kandidaturu obhájil u americké univerzity
MIT v mezinárodní konkurenci.

Pilsen

2 500 návštěvníků
45 makerů
DEPO 2015
1. - 2. května

Brno

10 000 návštěvníků
100 makerů
Výstaviště
23. - 24. října

Mladá Boleslav

2 500 návštěvníků
40 makerů
pluhárna
18. - 19. září

10 000 návštěvníků
180 makerů
průmyslový palác
5. - 6. června

