
1. VÝZVA 
 

Město České Budějovice vyhlašuje program na podporu sportu v roce 2017  p ř í s p ě v k y  

 

Opatření č. 3 – PPŘŘÍÍSSPPĚĚVVEEKK  NNAA  ČČIINNNNOOSSTT  OOSSTTAATTNNÍÍCCHH  

MMLLÁÁDDEEŽŽNNIICCKKÝÝCCHH  SSPPOORRTTOOVVNNÍÍCCHH  KKLLUUBBŮŮ  
 

Cílem opatření je finanční podpora sportovních aktivit dětí a mládeže od 6 do 23 let na území 

města České Budějovice.  

 

Termín vyhlášení výzvy:   leden 2017 

Termín příjmu žádostí:   27.02.2017 

Termín uzávěrky příjmu žádostí: 31.03.2017 

 

Podporované aktivity:  

v rámci tohoto projektu budou podpořeny následující aktivity: 

 sportovní příprava dětí a mládeže od 6 do 23 let 

 účast v soutěžích dětí a mládeže od 6 do 23 let 

 údržba sportovních areálů, které provozují sportovní organizace 

 činnost (provoz) sportovní organizace 

 

Oprávnění žadatelé: 

oprávněným žadatelem je nepodnikatelský subjekt – zájmové sdružení/spolek, se sídlem v 

Českých Budějovicích, registrující děti a mládež od 6 do 23 let, jejichž cílem je vytváření 

technicko-materiálních a tréninkových podmínek, organizování sportovních aktivit nebo 

zapojení se do sportovních a tělovýchovných soutěží min. pro děti a mládež od 6 do 23 let.  

Dotace nebude poskytována svazům. 

 

Alokovaná částka:                           900 000,- Kč 

Výše poskytnuté dotace: minimálně        2 500,- Kč 

    maximálně  200 000,- Kč  

Požadovaná spoluúčast: minimální požadovaná spoluúčast žadatele činí 10% 

uznatelných nákladů  

 

Informace:  

Magistrát města, nám. Přemysla Otakara II., odbor školství a tělovýchovy,  

kontakt: Ing. Martina Pandulová, č. dveří 334b, e-mail: pandulovam@c-budejovice.cz,  

tel: 386 801 509 

 

Náležitosti žádosti: 

Jsou stanoveny v Pravidlech dotačního programu města České Budějovice na podporu 

sportu v roce 2017. 

 

Žádost musí být předložena 

 Elektronicky – Žádost je podána elektronicky v okamžiku uvedení elektronického 

formuláře do stavu Kompletní v elektronickém systému podávání žádostí na               

www. c-budejovice.cz v sekci Dotace  

 

mailto:pandulovam@c-budejovice.cz


Termín podání:  

 

Konečný termín pro elektronické přijetí Žádostí je uveden v čl. 2 Pravidel. Žádost je přijata 

elektronicky v okamžiku uvedení do stavu Kompletní. Datum a čas uvedení do stavu 

Kompletní je automaticky zaznamenán v systému. Po stanoveném termínu pro přijetí žádostí 

(uvedeném v čl. 2 Pravidel) systém elektronickou žádost nepřijme.  

 

Žádosti zaslané jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem) nebo doručené pouze fyzicky 

nebudou akceptovány. 

 

Ostatní informace: 

Formuláře žádostí, čestná prohlášení a dalších doplňujících informací jsou uveřejněny na 

internetových stránkách Magistrátu města na adrese: www.c-budejovice.cz, sekce: dotace a 

granty - sport. 

 

Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech dotačního programu města České Budějovice 

na podporu sportu v roce 2017. 

 

http://www.c-budejovice.cz/

