
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Dotace ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007-2013 

 

  

 „Žádost o poskytnutí informací – „celkový počet podaných žádostí o dotace ze strukturálních fondů 

EU v programovém období 2007-2013, (není potřeba uvádět počet žádostí k jednotlivým operačním 

programům, stačí pouze konečný počet žádostí) a jejich celková částka v Kč, 

 

 celkový počet zrealizovaných projektů, které byly financovány ze strukturálních fondů EU 

v programovém období 2007 - 2013, (není potřeba uvádět počet projektů k jednotlivým operačním 

programům, stačí pouze konečný počet zrealizovaných projektů) a jejich schválená výše dotace v Kč, 

 

 celková výše krácení dotací, vratek a pokut v programovém období 2007 - 2013, 

 

 celkový počet podaných žádostí o dotaci ze strukturálních fondů EU v programovém období 2014-

2020 (není potřeba uvádět počet žádostí k jednotlivým operačním programům, stačí pouze konečný 

počet žádostí) a jejich celková částka v Kč, počet podaných žádostí pouze od 1. 1. 2014 do 31. 12. 

2019, 

 

 celkový počet zrealizovaných projektů, které byly financovány ze strukturálních fondů EU 

v programovém období 2014 – 2020 (není potřeba uvádět počet projektů k jednotlivým operačním 

programům, stačí pouze konečný počet zrealizovaných projektů) a jejich schválená výše dotace v Kč, 

počet zrealizovaných projektů pouze od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019.“ 

 

K Vámi požadovanému Vám na základě informací obdržených od odboru rozvoje a veřejných zakázek 

Magistrátu města České Budějovice sděluji následující. 

V programovém období 2007-2013 bylo podáno 83 žádostí o dotace ze strukturálních fondů s požadovanou 

dotací 1.601.827.019,- Kč 

Úspěšných a zrealizovaných bylo 57 projektů, obdržená dotace byla 801.069.546,- Kč 

Celková výše krácení, vratek a pokut v programovém období 2007-2013 činila 25.416.372 Kč. 

V programovém období 2014-2020 bylo k 31.12.2019 podáno 52 žádostí o dotace ze strukturálních fondů 

s požadovanou dotací 569.281.240,- Kč 

Úspěšných a zrealizovaných (případně u kterých zatím probíhá realizace) bylo zatím 44 projektů, obdržená 

dotace byla 378.393.616,- Kč. U některých projektů dosud nebylo rozhodnuto o přidělení dotace. 

 

 
  


