
VÝZVA

Město České Budějovice vyhlašuje dotační program na podporu projektů pro rok 2022
v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury v roce 2028

Jednoleté granty

Opatření č. 2 – ROZVOJ SPOLUPRÁCE KULTURNÍCH
AKTÉRŮ

Cílem opatření je podpora nových forem spolupráce kulturních subjektů na území města,
Jihočeského kraje, rozvoj mezinárodní spolupráce i interdisciplinární spolupráce; podpora
kulturních a komunitních projektů, které hledají a posilují identitu jednotlivých městských
čtvrtí.

Termín vyhlášení  výzvy: 15.12.2021
Termín příjmu žádostí: 15.01.2022
Termín uzávěrky příjmu žádostí: 7.02.2022

Podporované aktivity:
V rámci tohoto opatření budou podpořeny následující aktivity:

a) Kulturní aktivity realizované na území města České Budějovice ve spolupráci min.
 2 kulturních aktérů (alespoň jeden musí být z Českých Budějovic)

b) Kulturní aktivity realizované na území města České Budějovice ve spolupráci
kulturního aktéra z Českých Budějovic s kulturním aktérem ze zahraničí (ideálně
s kulturními aktéry z partnerských měst Českých Budějovic)

c) Kulturní aktivity realizované na základě interdisciplinární spolupráce (kulturní aktér
z Českých Budějovic a subjekt(y) působící v jiném oboru (propojování vědy
s uměním, školství s kulturou, apod.)

d) Kulturní a komunitní projekty, které hledají a posilují identitu jednotlivých městských
čtvrtí (Komunitní projekty budou zaměřené na podporu kultury, oživení veřejného
prostoru, sociální solidaritu.)

Spolupráce musí být založena na nekomerčním principu a nesmí nahrazovat
dodavatelsko-odběratelský vztah. Spolupráce musí být takového charakteru, že bez ní by
nebylo možné zajistit řádné fungování a naplňování cíle projektu, zapojení všech
spolupracujících subjektů na projektu je proto nezastupitelné.

Příklad výstupů projektů: kulturní a komunitní projekty, kulturní a komunitní akce, počet
spolupracujících subjektů, stáže atd.

Způsobilí žadatelé:
Způsobilými žadateli jsou fyzické osoby, právnické osoby, podnikatelské i nepodnikatelské
osoby.



Alokovaná částka: 900 000,- Kč
Výše poskytnuté dotace: minimálně 10 000,- Kč

maximálně 500 000,- Kč

Požadovaná spoluúčast: minimální požadovaná spoluúčast žadatele činí 10%
uznatelných nákladů

Informace:
Magistrát města, nám. Přemysla Otakara II.,
kontaktní osoba/administrátor dotačního programu: Bc. Petra Návratová, asistentka 1. náměstka
primátora Mgr. Juraje Thomy, tel.: 386 802 923, email: navratovap@c-budejovice.cz

Náležitosti žádostí:
Jsou stanoveny v Pravidlech dotačního programu města České Budějovice na podporu
projektů pro rok 2022 v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město
kultury 2028.

Žádost bude předložena:
● elektronicky – na předepsaném el. formuláři prostřednictvím dotačního

portál statutárního města České Budějovice (https://dotace.c-budejovice.cz).

Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech dotačního programu města České Budějovice
na podporu na podporu projektů pro rok 2022 v rámci kandidatury Českých Budějovic
na Evropské hlavní město kultury 2028.


