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GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA SUŠICE V OBLASTI KULTURY, 

SPORTU, VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2023 

(dále jen Program) 

 

Účel podpory: 

Podpořit aktivní činnost co největšího počtu občanů města Sušice v oblasti 

kultury, sportu, volného času a vzdělávání. Nabídnout dětem a mládeži kvalitní 

využití volného času a odpoutat je od negativních prvků společnosti. Zpestření 

nabídky kulturních a sportovních aktivit v Sušici. Zatraktivnění Sušice jako 

kulturního, turistického a sportovního centra regionu pro domácí i zahraniční 

návštěvníky. 

Důvody podpory 

stanoveného účelu:  

Prostřednictvím spolufinancování podpořit aktivity v oblasti kultury, sportu, 

volného času a vzdělávání na území města Sušice.  

Celkový objem 

finančních prostředků: 
1.000.000 Kč 

Maximální výše dotace: 

50.000 Kč 

Maximálně však do výše 70 % celkových skutečně vynaložených nákladů na 

realizaci projektu. 

Okruh žadatelů: 

a)  občané působící ve městě Sušice a jeho částech starší 18 let 

b)  spolky (do 31. 12. 2013 občanská sdružení) 

c)  humanitární organizace 

d)  jiná právnická nebo fyzická osoba působící ve městě Sušice a jeho částech 

 
Žadatelé o grant musí být přímo odpovědni za přípravu a řízení projektu.  

Lhůta pro podání 

žádosti:  

1. kolo – do 28. 2. 2023 

2. kolo – do 30. 6. 2023 

Způsob a místo podání 

žádosti:  

Žádost o přidělení grantu se podává výhradně na předepsaném formuláři, 

včetně všech povinných příloh, které naleznete na adrese www.mestosusice.cz 

(Městský úřad  Dotace poskytované  Grantový program v oblasti kultury, 

sportu, volného času a vzdělávání) nebo na odboru památkové péče a 

cestovního ruchu MÚ Sušice.  

 
Žádost musí být doručena:  

a) osobně na podatelnu Městského úřadu Sušice, náměstí Svobody 138, 

Sušice 

Žádost musí být doručena do konce pracovní doby termínu stanoveného pro 

příjem žádostí, žádosti doručené po tomto termínu nebudou brány v úvahu. 

b) poštou na adresu: Městský úřad Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 

Sušice  

c) datovou schránkou – ID: i7ab4sa 

http://www.mestosusice.cz/
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Kritéria pro hodnocení 

žádosti:  

Při hodnocení předložených projektů bude posuzováno zejména:  

- okruh občanů města Sušice, pro které je projekt určen 

- význam projektu pro občany města Sušice 

- význam projektu pro reprezentaci města Sušice v regionu, ČR nebo 

v zahraničí 

- organizační náročnost projektu 

 

Při hodnocení žádostí bude přihlédnuto k realizaci podobných akcí žadatelem 

v minulých letech a plnění povinností vyúčtování přiděleného grantu.  

Lhůta pro rozhodnutí o 

žádosti:  
Do 1 měsíce od ukončení příjmu žádostí pro dané kolo.  

Podmínky pro 

poskytnutí dotace: 

a) podání písemné žádosti na předepsaném formuláři, včetně všech povinných 

příloh dle Pravidel pro „Grantový program města Sušice v oblasti 

kultury, sportu, volného času a vzdělávání“ 

b) rozpočet projektu musí vycházet z reálného předpokladu a musí být 

transparentní 

c) grant lze přidělit pouze žadatelům realizujícím projekt na území města 

Sušice a jeho částí a zejména pro obyvatele města Sušice a jeho částí a na 

projekt reprezentující město Sušice v regionu, ČR nebo v zahraničí 

d) na projekt, který proběhl v minulosti a bylo dokončeno jeho financování, 

nemůže být grant poskytnut. Výjimkou jsou akce realizované do uzávěrky 1. 

kola příjmu žádostí.  

e) do celkových nákladů nelze zahrnout investice, výdaje za alkohol a tabákové 

výrobky 

f) realizace projektu musí proběhnout nejpozději do konce roku, ve kterém je 

podávána žádost 

Oznámení o přidělení 

dotace:  
Písemně do 14 dnů od schválení Radou města Sušice.  

Vzor žádosti 

Ke stažení na adrese www.mestosusice.cz (Městský úřad  Dotace 

poskytované  Grantový program v oblasti kultury, sportu, volného času a 

vzdělávání) 

 

 

 

Konzultační místo a kontaktní osoba 

Městský úřad Sušice 

Odbor památkové péče a cestovního ruchu 

Bc. Petra Turková 

telefon: 376 540 211 

e-mail: pturkova@mususice.cz 

číslo dveří: 205 

http://www.mestosusice.cz/
mailto:pturkova@mususice.cz

