
1. VÝZVA 
 

Město České Budějovice vyhlašuje program na podporu sportu v roce 2014 p ř í s p ě v k y  

 

Opatření č. 4 – PPŘŘÍÍSSPPĚĚVVEEKK  NNAA  SSPPOORRTTOOVVNNÍÍ  AAKKCCEE  
 

Cílem opatření je finanční podpora pořádání sportovních soutěží (zejména výkonnostního 

charakteru) a sportovních akcí pro ostatní skupiny populace na území města (rekreační, 

handicapované, Sport pro všechny).  

 

Termín vyhlášení výzvy:   29.01.2014 

Termín příjmu žádostí:   03.02.2014 

Termín uzávěrky příjmu žádostí:  05.03.2014  

 

Podporované aktivity:  

v rámci tohoto projektu budou podpořeny následující aktivity: 

 pořádání sportovních soutěží a pohárů (městské, okresní, krajské, celorepublikové, 

mezinárodní působnosti) 

 podpora sportovních akcí masového charakteru a akcí v programu „Sport pro 

všechny“ 

 podpora pořádání sportovních aktivit pro handicapované sportovce 

Není zde žádné věkové omezení.  

Nebudou podporovány dlouhodobé a ligové soutěže, soustředění, tábory.  

 

Oprávnění žadatelé: 

Oprávněným žadatelem je osoba (fyzická, právnická podnikatelská i nepodnikatelská), která 

bude danou aktivitu organizovat a realizovat na území města České Budějovice. 

Pokud akci bude pořádat subjekt, který nemá sídlo v Českých Budějovicích, musí se akce 

konat na území města České Budějovice. 

Pokud akci pořádá subjekt se sídlem v Českých Budějovicích, může být akce realizována 

mimo České Budějovice za podmínky, že na území města není vhodné sportoviště pro daný 

sport; akce se však musí konat v rámci Jihočeského kraje. 

 

Alokovaná částka:    500 000,- Kč 

Výše poskytnuté dotace: minimálně      2 500,- Kč 

    maximálně     50 000,- Kč  

Požadovaná spoluúčast: minimální požadovaná spoluúčast žadatele činí: 

10% z uznatelných nákladů projektu u nepodnikatelských 

subjektů 

40 % z uznatelných nákladů projektu u podnikatelských 

subjektů 

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 žádostí: 

Jsou stanoveny v Pravidlech dotačního programu města České Budějovice na podporu 

sportu v roce 2014. 

mailto:pandulovam@c-budejovice.cz


Žádost musí být předložena 

 elektronicky - na předepsaném elektronickém formuláři prostřednictvím 

elektronického systému podávání žádostí na www. c-budejovice.cz v sekci Dotace 

 fyzicky – předložením tištěného, podepsaného a finalizovaného formuláře Žádosti 

z elektronického systému 

 

Žádosti musí být doručeny v zalepené obálce doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu 

Magistrátu města České Budějovice. 

Poštovní adresa: Statutární město České Budějovice, odbor školství a tělovýchovy,       

                           nám. Přemysla Otakara II. č.1, 2; 370 92 České Budějovice 

 

Na obálce musí být vyznačeno: 

 oficiální název/jméno žadatele, adresa 

 název dotačního programu a číslo opatření 

 obálka musí být opatřena označením „Neotvírat před započetím hodnocení“ 

 

Ostatní informace: 

Formuláře žádostí 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 2014. 

 

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

