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DOTAČNÍ PROGRAM MĚSTA SUŠICE NA PODPORU 

PRAVIDELNÉ REPREZENTACE DOSPĚLÝCH V MISTROVSKÝCH 

SOUTĚŽÍCH NA ROK 2021 

 (dále jen Program) 

 

Účel podpory: Podpořit aktivní činnost co největšího počtu obyvatel města Sušice v oblasti 

sportovní reprezentace města. Nabídnout obyvatelům města kvalitní využití 

volného času v oblasti sportu.  

Důvody podpory 

stanoveného účelu:  

Prostřednictvím spolufinancování podpořit pravidelnou činnost organizací 

působících na území města Sušice, jejichž činnost je orientována na sportovní 

reprezentaci města v pravidelných soutěžích pořádaných sportovními svazy 

v rámci ČR.  

Celkový objem 

finančních prostředků: 

300.000 Kč 

Maximální výše dotace: Max. do výše 75 % skutečných nákladů vynaložených organizací na účast 

v pravidelných mistrovských soutěžích.  

Okruh žadatelů: Neziskové organizace působící na území města Sušice, jejichž činnost je 

orientována na reprezentaci města v pravidelných soutěžích pořádaných 

sportovními svazy v rámci ČR.  

Lhůta pro podání 

žádosti:  

Do 28. 2. 2021 

Způsob a místo podání 

žádosti:  

Žádost o dotaci se podává výhradně na předepsaném formuláři, včetně všech 

povinných příloh, které naleznete na adrese www.mestosusice.cz (Městský úřad 

 Dotace poskytované  Dotační program na podporu pravidelné 

reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích) 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 

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

Sušice 

 

Žádost musí být doručena do konce pracovní doby termínu stanoveného pro 

příjem žádostí, žádosti doručené po tomto termínu nebo v jiné formě nebudou 

brány v úvahu.  

  

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

žádosti:  

Při hodnocení předložených žádostí bude posuzováno zejména:  

- počet registrovaných členů organizace pravidelně se účastnících sportovní 

činnosti v organizaci 

- nezbytně nutné náklady na řízení soutěžních utkání (rozhodčí) 

- nezbytně nutné náklady k účasti v mistrovských soutěžích (startovní, 

poplatky) 

- náklady na dopravu na pravidelné soutěže, turnajová utkání a závody 

- činnost sportovní organizace v předchozím roce – dosažené výsledky, 

soutěže, utkání, tréninky apod.  

Lhůta pro rozhodnutí o 

žádosti:  

Dotace budou rozdělovány k 30. dubnu 2021.  

Podmínky pro 

poskytnutí dotace: 

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

příloh dle Pravidel pro „Dotační program Města Sušice na podporu 

pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích“ 

b) organizace působí na území města Sušice, jejíž činnost je orientována na 

sportovní reprezentaci města v pravidelných soutěžích pořádaných 

sportovními svazy v rámci ČR 

c) neuznatelné náklady: mzdy, stravné na přípravných soustředěních, náklady 

na přípravná soustředění pro neregistrované členy organizace, náklady 

hrazené z grantu Města Sušice, další náklady nesouvisející se 

sportovní činností organizace 

Oznámení o přidělení 

dotace:  

Písemně do 14 dnů od schválení Zastupitelstvem města Sušice.  

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

poskytované  Dotační program na podporu pravidelné reprezentace 

dospělých v mistrovských soutěžích) nebo na odboru památkové péče a 

cestovního ruchu MÚ Sušice.  

 

 

 

Konzultační místo a kontaktní osoba 

Městský úřad Sušice  

odbor památkové péče a cestovního ruchu předseda komise sportu 

Bc. Petra Turková Ing. Jan Staněk 

telefon: 376 540 211 606 751 639 

e-mail: pturkova@mususice.cz  jstan@centrum.cz   

číslo dveří: 205 
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