
1. VÝZVA 

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

 

Opatření č. 1 – PPŘŘÍÍSSPPĚĚVVEEKK  NNAA  ČČIINNNNOOSSTT  VVÝÝKKOONNNNOOSSTTNNÍÍCCHH  

MMLLÁÁDDEEŽŽNNIICCKKÝÝCCHH  SSPPOORRTTOOVVNNÍÍCCHH  KKLLUUBBŮŮ  
 

Cílem opatření je finanční podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 let na území 

města České Budějovice.  

Termín vyhlášení výzvy:   29.01.2014 

Termín příjmu žádostí:   03.03.2014 

Termín uzávěrky příjmu žádostí: 04.04.2014 

 

Podporované aktivity:  

v rámci tohoto projektu budou podpořeny následující aktivity: 

 sportovní příprava dětí a mládeže do 18 let 

 účast v soutěžích dětí a mládeže do 18 let 

 údržba sportovních areálů, které provozují sportovní organizace 

 činnost (provoz) sportovní organizace 

 

Oprávnění žadatelé: 

oprávněným žadatelem je nepodnikatelský subjekt - občanské sdružení, se sídlem 

v Českých Budějovicích, registrující děti a mládež do 18 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 do 18 let. 

Dotace nebude poskytována svazům. 

 

Podmínky pro udělení dotace jsou následující: 

- subjekt je evidován u sportovního svazu 

- organizace vede podvojné účetnictví nebo nově zavedená možnost podepsat čestného 

prohlášení o vedení podvojného účetnictví v roce 2014 

- sportovní odvětví, kterému se organizace věnuje, je olympijským výkonnostním 

sportem 

Do opatření se mohou hlásit nejen kluby věnující se sportům, které figurovaly na 

olympijských hrách ve Vancouveru (2010) a Londýně (2012), ale i sportům, které 

budou plnohodnotně zařazeny na program budoucích olympijských her v Soči (2014) 

a Rio de Janeiro (2016). Nejedná se o sporty, které se objeví na budoucích hrách jen 

jednorázově či v rámci specifika pořadatelské země. 

Popř. min. 60% dětí organizovaných v daném klubu se věnují se olympijským 

sportům. 

- aktivní účast dětí a mládeže do 18 let v celorepublikových soutěžích 

 

Alokovaná částka:                         7 500 000,- Kč 

Výše poskytnuté dotace: minimálně        2 500,- Kč 

    maximálně  750 000,- 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 žádostí: 

Jsou stanoveny v Pravidlech dotačního programu města České Budějovice na podporu 

sportu v roce 2014. 

 

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. 
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