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Město České Budějovice 
 

zveřejňuje dotační program na podporu kultury v roce 2019 
 
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 2019 je 5.400.000 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 – 900.000 Kč 

  Publikace – 150.000 Kč 

  Výročí sametové revoluce – 150.000 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 - podnikatelé, tj. osoby ve smyslu ustanovení § 420 a § 421 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. 

 
Lhůta pro podávání žádostí je od 28.11.2018 do 09.01.2019. 
 
Kritéria hodnocení u částek nad 50.000 Kč jsou: 

 hospodárnost a efektivita 

 připravenost žadatele a úroveň zpracování projektu – podrobný popis projektu 

 rozšíření kulturní nabídky města České Budějovice  

 udržení tradice, potenciál projektu do příštích let 

 umělecká hodnota interpretů v daném žánru 

 šíře dopadu na zvýšení cestovního ruchu ve městě 

 přínos pro obor (objevný ediční počin, vysoká umělecká či odborná úroveň apod.) 

 záběr působnosti z geografického hlediska (důraz na přímý vztah k městu) 

 obsahové a formální zpracování projektu (jasná formulace obsahu a cíle) 

 reálnost projektu včetně přiměřenosti nákladů 

 přímá souvislost s daným výročím 
 
Lhůta pro rozhodnutí žádosti je: únor - březen 2019 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace: 

 žádost je předložena v elektronické podobě, je úplná a v souladu s požadovanými náležitostmi (včetně 
příloh) a splňuje podmínky dotačního programu 
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 žádost je odeslána ve lhůtě podávání žádostí 

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