
Záměr poskytnutí dotace 

 

Město České Budějovice 
 

zveřejňuje záměr poskytnout dotaci pro oblast kultury v roce 2015 
 
Důvodem je podpora: 

 nekomerčních místních kulturních aktivit s důrazem na podporu celoročních činností místních 
kulturních organizací zaměřených převážně na činnost dětí, mládeže a seniorů. 

 jednotlivých či dlouhodobě se opakujících kulturních akcí nekomerčního charakteru, které 
svým významem zvyšují prestiž města České Budějovice jako kulturního centra jihočeského 
kraje 

 

Předpokládaný objem finančních prostředků pro rok 2015 je 6.750.000 Kč.  
 
Maximální výše dotace: 

  Celoroční činnost – 50.000 Kč 

  Reprezentace – 50.000 Kč 

  Kulturní projekty – 300.000 Kč 

  Klubová scéna – 50.000 Kč 

  Kulturní léto – 650.000 Kč 

  Galerijní noc 2015 – 250.000 Kč 

  Kulturní projekty k 750 letům založení města – 600.000 Kč 

  Kulturní projekty do závěrečné etapy oslav – 1.900.000 Kč 
 
Okruh žadatelů: 

 nepodnikatelské subjekty, zejména nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, církevní a náboženské společnosti (pokud poskytují kulturní 
služby), nadace a nadační fondy, příspěvkové organizace města České Budějovice a 
jihočeského kraje, fyzický nepodnikatelský subjekt) 

 jejich dosavadní činnost či statut je orientován na aktivity v oblasti kultury 

 oprávněným žadatelem je osoba (fyzická, právnická podnikatelská i nepodnikatelská), 

 Podnikatelské subjekty (min. spoluúčast 40%), osoby vymezené v § 2, odst. (2) zákona. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní 
zákoník“), pokud provozují podnikatelkou činnost dle § 2, odst. (1) Obchodního zákoníku. 

 podnikatelé (min. spoluúčast 40%), osoby vymezené v § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
v platném znění. 

 
Lhůta pro podávání žádostí  OP 1,2,3,4,5,6 je od 19.12.2014 do 30.01.2015  

   OP 7 je od 23.02.2015 do 15.04.2015 

 OP 8 je od 30.04.2015 do 31.05.2015 

 
Kritéria hodnocení u částek nad 50.000 Kč jsou: 

 hospodárnost a efektivita 

 připravenost žadatele a úroveň zpracování projektu 

 rozšíření kulturní nabídky města České Budějovice  

 dopad akce v oblastech, které konkrétně definují aktivity dotačního programu 

 umělecká hodnota interpretů v daném žánru 

 šíře dopadu na zvýšení cestovního ruchu ve městě 
 
Lhůta pro rozhodnutí žádosti je: březen - červen 2015 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace: 
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 žádost je předložena v elektronické podobě, je úplná a v souladu s požadovanými náležitostmi 
(včetně příloh) a splňuje podmínky dotačního programu 

 žádost je odeslána ve lhůtě podávání žádostí 

 žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů 
 
 
 
Příloha: vzor žádosti 
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