
Záměr poskytnutí dotace 

 

Město České Budějovice 
 

zveřejňuje záměr poskytnout dotaci pro oblast cestovního ruchu v roce 2015 
 
Zdůvodnění: 

Podpora cestovního ruchu ve městě České Budějovice vychází z předpokladu nevyužitého 
potenciálu cestovního ruchu jako ekonomického odvětví. V současné době převažují jednodenní 
návštěvníci a odvětví cestovního ruchu na území města jen pozvolna získává na významu. 
Prodloužení doby pobytu návštěvníků města a s tím související růst tržeb poskytovatelů služeb 
v cestovním ruchu má zásadní význam pro zvyšování ekonomického rozvoje města a v konečném 
důsledku pro zvyšování kvality života obyvatel města. Cesta ke zvýšení příjmů z cestovního ruchu 
vede přes soustavné zvyšování atraktivity města jako turistické destinace a zvýšení 
konkurenceschopnosti nabízených služeb.  
Dotační program města České Budějovice na podporu cestovního ruchu dává jasná transparentní 
pravidla poskytování podpory na území města. Tento dotační program se řídí Směrnicí č. 6/2014 „o 
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice. 
Východiskem pro směřování dotačních prostředků města do oblasti cestovního ruchu je: 

 Strategie rozvoje cestovního ruchu ve městě České Budějovice (zpracováno inPuncto z 
roku 2008), která vychází ze Strategického plánu rozvoje města 

 Aktuální situace v této oblasti mapovaná odborem kultury a cestovního ruchu a komisí rady 
města pro cestovní ruch. 

Základní vize rozvoje cestovního ruchu na území města České Budějovice: 
Město České Budějovice ve spolupráci s místními podnikateli zpestří v roce 2015 turistickou 
nabídku zejména v oblastech gastronomie, netradičních aktivit a aktivit pro rodiny s dětmi. Ve 
spolupráci s kulturními institucemi bude také propagovat České Budějovice jako kulturní metropoli. 
Město zlepší komunikaci s turisty a návštěvníky, kterou založí zejména na interaktivním 
volnočasovém webovém portálu inbudejovice.cz a jednotném vizuálu dalších propagačních 
materiálů. Město se dále zaměří na zvýšení potenciálu projektu „Město a voda“ a jeho větší využití 
pro cestovní ruch. 
České Budějovice jsou městem pro více než jeden den. 
Dotační program v roce 2015 je zaměřen na zlepšování turistické nabídky v cestovním ruchu - 
rozšíření turistické nabídky, aktivit ve městě a jejich propagace. 
 

Předpokládaný objem finančních prostředků pro rok 2015:  1.650.000 Kč 
 
Maximální výše dotace:  400.000 Kč 
 
Okruh žadatelů: 

Oprávnění žadatelé o dotaci mohou být nepodnikatelské i podnikatelské subjekty (podnikatelé): 

 Nepodnikatelské subjekty (min. spoluúčast 20 %), osoby neuvedené níže jako podnikatelské 

subjekty a podnikatelé, zejména neziskové organizace (občanská sdružení, obecně 

prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), organizace 

zřizované nebo zakládané městem, zájmová sdružení právnických osob, hospodářská a 

agrární komora aj. 

 Podnikatelské subjekty, podnikatelé (min. spoluúčast 50 %), osoby vymezené v § 2, odst. (2) 

zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud provozují 

podnikatelskou činnost dle § 2, odst. (1) a dále osoby vymezené v § 420 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., v platném znění.  

 
Lhůta pro podávání žádostí:   od 23.02.2015 do 15.04.2015 
 



Záměr poskytnutí dotace 

 

Kritéria hodnocení: 

 Zhodnocení významu akce pro naplňování cílů dotačního programu 
- Ekonomická prospěšnost projektu 
- Pozitivní vliv na rozvoj cestovního ruchu města České Budějovice a jeho image 
- Dlouhodobost dopadu projektu 
- Přímá propagace města 
- Schopnost projektu přilákat návštěvníky v rámci města, regionu, ČR, zahraničí 

 Koncept marketingové podpory projektu 

 Zhodnocení akce a navrhovaných aktivit s ohledem na předpoklady a potenciál rozvoje 
cestovního ruchu města České Budějovice 

- Jedinečnost a nezastupitelnost projektu 
- Přínos a význam pro další subjekty v oblasti cestovního ruchu 

 Zhodnocení hospodárnosti a efektivnosti rozpočtu projektu 

 Posouzení schopnosti a připravenosti žadatele projekt realizovat 
- Odbornost žadatele 
- Personální zajištění akce 
- Technické zajištění akce 

 
Lhůta pro rozhodnutí žádosti:  květen – červen 2015 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace: 

 žádost je předložena v elektronické podobě, je úplná a v souladu s požadovanými náležitostmi 
(včetně příloh) a splňuje podmínky dotačního programu 

 žádost je odeslána ve lhůtě podávání žádostí 

 žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů 
 
Příloha: vzor žádosti 
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Příloha: vzor žádosti 
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