
 1.VÝZVA opat ření 5  

 

Město České Budějovice 
 

vyhlašuje dotační program na podporu kultury v roce 2012 grant 
 

1. Název:  Dotační program na rozvoj kultury v roce 2012 
 
2. Alokovaná částka:  1.000.000 Kč  
 

3. Opatření:  Opatření 5 – Léto ve městě 2012 
 
4. Cíl:   Pořádání akcí v letní sezóně, které budou dosahovat špičkové profesionální umělecké kvality 

interpretů ve svém žánru. Zaměřeny budou pro občany města a jeho turistické návštěvníky.  
 

5. Termín vyhlášení:     16.12. 2011 
 
6. Termín uzáv ěrky p říjmu projekt ů:  23.1. 2012 do 16.00 hodin 
 
7. Termín vyhlášení výsledk ů:  schválení zastupitelstvem města březen, duben 2012 
 
8. Podporované aktivity: V rámci tohoto opatření budou podpořeny následující aktivity:  
 

•••• budou konaného v termínu od 15. 6. - 1. 9. 2012  
•••• budou v historickém centru města Českých Budějovic (veřejná prostranství, náměstí, parky a 

ulice centra města – např.: náměstí P. Otakara II, Piaristické nám., Sokolský ostrov, prostor 
před KD Slavia, atd). 
 

Specifikace jednotlivých akcí: pouliční divadla, koncerty rozdílných hudebních žánrů, výtvarné umění 
oživující veřejný prostor, projekce, přehlídky, slavnosti, atd. 

 
Multižánrová platforma „Léto ve městě 2012“ bude v rámci města České Budějovice podporována a 
propagována jako nadregionální kulturní projekt zvyšující turistickou atraktivitu města v letní sezóně. 
Podmínkou tohoto opatření je vzájemná spolupráce všech realizátorů - a to především na :  

• časové koordinaci 
• propagaci 
• technickém zajištění na kvalitní profesionální úrovni (zvuková a světelná aparatura, zastřešení, 

mobilní WC, atd.) 
• zajištění občerstvení ve spolupráci s místními subjekty podnikajícími v gastronomii (restaurace, 

bary, Budějovický Budvar, Budějovický měšťanský pivovar, aj.) 
 

9. Oprávn ění žadatelé:  oprávněným žadatelem je osoba (fyzická, právnická podnikatelská i 
nepodnikatelská) 

 
10. Výše poskytnuté dotace:  minimálně      80.000 Kč  
       maximálně    300.000 Kč 
 
11. Požadovaná spoluú čast: minimální požadovaná spoluúčast žadatele činí:  

   10 % z uznatelných nákladů projektu u nepodnikatelských subjektů  
     40 % z uznatelných nákladů projektu u podnikatelských subjektů 
 
12. Informace:  Magistrát města, nám. Přemysla Otakara II., vchod č.3, odbor kultury, kontaktní 

osoba Mgr. Mašínová Petra, č. dveří 138a, e-mail: masinovap@c-budejovice.cz  tel. 386 801 409.  
 
13. Náležitosti žádosti:  náležitosti žádosti o příspěvek včetně povinných příloh stanoví Pravidla 

dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2012. Žádost musí být 
předložena na formuláři, v tištěné podobě, ve dvou vyhotoveních, vyplněna na PC nebo stroji. 
V jednom vyhotovení se odevzdává také v elektronické podobě na CD. Přílohy se odevzdávají 
v jednom vyhotovení. 

 
14. Ostatní informace: formuláře žádostí jsou ke stažení na internetu www.c-budejovice.cz Žádosti musí 

být doručeny v zalepené obálce doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu magistrátu města. 
Poštovní adresa:  Statutární město České Budějovice, odbor kultury, nám. Přemysla Otakara II. č 1,2, 
370 92 České Budějovice. Na obálce musí být vyzna čeno : oficiální název/jméno žadatele, adresa, 
název dotačního programu, číslo opatření. Obálka musí být označena „NEOTVÍRAT PŘED 
ZAPOČETÍM HODNOCENÍ“. 


