
Oblast podpory Název dota čního programu

Finan ční 
alokace na rok  
2013             (v 

tis. K č) 

Datum vyhlášení *)
Datum začátku p říjmu 

žádostí

Datum uzáv ěrky 
dotačního 
programu 

(nejpozd ěji do)

Stru čný popis cíl ů dotačního programu

Kultura Dotační program m ěsta České Bud ějovice na 
podporu kultury v roce 2013 5.000 11/2012

1. výzva - 26. 11. 2012 
2. výzva - 01. 03. 2013

31.12.2013
Podpora  místních kulturních aktivit a kulturního vyžití občanů a návštěvníků města České 
Budějovice. Podrobně v sekci " Kultura "

Cestovní 
ruch

Dotační program m ěsta České Bud ějovice na 
podporu cestovního ruchu v roce 2013 1.750 11/2012 26.11.2012 31.12.2013

Zvýšení významu turistické destinace Českých Budějovic. Podrobně v sekci " Cestovní 
ruch "

Sport Dotační program m ěsta České Bud ějovice na 
podporu sportu v roce 2013 15.800 01/2013

1. výzva - 01. 02. 2013                          
- 01. 03. 2013 

31.12.2013
Podpora a rozvoj činností v oblasti sportu a  tělovýchovy na území města České 
Budějovice. Podrobně v sekci " Sport "

Volno časové 
aktivity

Dotační program m ěsta České Bud ějovice na 
podporu volno časových aktivit  v roce 2013 3.200 01/2013 1.2.2013 31.12.2013

Podpora činností organizací,  které se zabývají volnočasovými aktivitami  dětí a mládeže 
do 18 let na území města České Budějovice. Podrobně  v sekci " Volno časové aktivity " 

Péče o děti 
do 6 let v ěku

Dotační program m ěsta České Bud ějovice na 
podporu a rozvoj služeb pé če o děti do 6 let v ěku 

v roce 2013
1.000 12/2012 2.1.2013 31.12.2013

Podpora a rozvoj služeb, které se zaměřují na péči o děti do 6 let věku. Podrobně v sekci 
"Péče o děti do 6 let v ěku".

Sociální 
oblast

Dotační program m ěsta České Bud ějovice na 
podporu sociální oblasti  v roce 2013 6.500 12/2012

1. výzva - 27. 12. 2012 
2. výzva - 06. 02. 2013 
3. výzva - 24. 04. 2013

31.12.2013
Podpora registrovaných i neregistrovaných  poskytovatelů sociálních služeb,  především  s 
dlouhodobým charakterem a celoročním provozem. Podrobně v sekci "Sociální oblast"

Ochrana 
životního 
prost ředí

Dotační program m ěsta České Bud ějovice na 
podporu ochrany životního prost ředí  v roce 

2013 
550 01/2013 1.2.2013 31.12.2013

Výchova uvědomění  občanů k zodpovědnosti za stav životního prostředí,  k citlivému 
přístupu i přírodě a živým organizmům, zejména k rozvoji chovu včel. Podrobně  v sekci 
" Ochrana životního prost ředí"

Památková 
péče

Dotační program m ěsta České Bud ějovice na 
podporu památkové pé če v roce 2013 1.500 02/2013 25. 2. 2013 31.12.2013

Pomoc vlastníkům kulturních památek na území  města a ostatních objektů v městské 
památkové rezervaci při realizaci obnovy. Podrobně v sekci "Památková péče"

Dotační kalendá ř Magistrátu m ěsta České Bud ějovice na rok 2013 

*) data k výzvám jsou uvedena v jednotlivých Pravidlech k dotačním programům viz. jednotlivé oblasti Dotačního programu 






