
Statutární město Ústí nad Labem 

 

prostřednictvím Odboru kultury, sportu a sociálních služeb Magistrátu 

města Ústí nad Labem                  
 

V Y Z Ý V Á  
k podávání žádostí o finanční dotaci z rozpočtu Statutárního města  

Ústí nad Labem na rok 2017  

 

Statutární město Ústí nad Labem - Komise mládeže  

a sportu RM upozorňuje na možnost požádat 

           o dotaci z rozpočtu města pro rok 2017: 

 

   OBLAST  SPORTU 

 
   Kategorie první – Preferované sporty 

Uzávěrka podávání žádostí: 18. listopadu 2016 

 Kategorie druhá – Akce sportovního kalendáře 

Uzávěrka podávání žádostí: 28. února 2017  

 Kategorie třetí – Akce mimořádného významu pro Statutární město 

Ústí nad Labem 

Uzávěrka podávání žádostí: 31. ledna 2017  

 Kategorie čtvrtá – Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky) 

Uzávěrka podávání žádostí: 31. ledna 2017 

 Kategorie pátá – Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu 

cyklistiky 

Uzávěrka podávání žádostí: 11. října 2017 nebo do vyčerpání 

finančních prostředků  

 Kategorie šestá – Mimořádné žádosti o dotaci 

Uzávěrka podávání žádostí: 11. října 2017 nebo do vyčerpání 

finančních prostředků  

 
 (Subjekt, který žádá o dotaci, může podat žádosti ve všech kategoriích dotačního programu 

dle podmínek příslušné kategorie. V případě subjektu s více sportovními odvětvími v každé 

kategorii za každé sportovní odvětví) 

 
Informace o vyhlášených dotačních titulech a formuláře žádostí bude možné získat  

od 1. listopadu 2016 na Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8,  

Odbor kultury, sportu a sociálních služeb, (p. Pavlína Veselá, č. dv. 248,  

tel. 475 271 576 - kategorie A, D a Bc. Gabriela Krčilová, č. dv. 249, tel 475 271 688 – 

kategorie B, C, E, F) nebo na internetových stránkách www.usti-nad-labem.cz. 

 

Upozorňujeme na nový „Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU 

v roce 2017 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“. Tyto dokumenty 

jsou k dispozici na úřední desce Magistrátu města Ústí nad Labem, 

internetových stránkách města Ústí nad Labem nebo přímo na odboru KSS. 

http://www.usti-nl.cz/

