
STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

VYHLAŠUJE  

VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

V RÁMCI  

Programu pro poskytování dotací seniorům v roce 2021 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem 

(dále jen „program“) 

Dotaci lze získat: 
Na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory a též 
aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku seniorů, podporu krátkodobých a 
jednorázových akcí seniorů pořádaných na území Statutárního města Ústí nad Labem či 
v rámci významné reprezentace i mimo území města. 

Žadatelem může být: 
1. právnická osoba se sídlem na území Statutárního města Ústí nad Labem nebo se sídlem  

na území ČR, jejíž aktivita a akce je realizována na území Statutárního města  
Ústí nad Labem a je zaměřena na seniory města Ústí nad Labem nebo mimo území 
Statutárního města Ústí nad Labem (v celé ČR a zahraničí - týká se pouze podpory  
na reprezentaci města Ústí nad Labem); 

2. fyzická podnikající osoba se sídlem či trvalým bydlištěm na území Statutárního města  
Ústí nad Labem nebo se sídlem na území ČR, jejíž aktivita či akce je realizována na území 
Statutárního města Ústí nad Labem a je zaměřena na seniory Statutárního města  
Ústí nad Labem nebo mimo území Statutárního města Ústí nad Labem (v celé ČR  
a zahraničí - týká se pouze podpory na reprezentaci města Ústí nad Labem); 

3. fyzická osoba nepodnikající s trvalým bydlištěm na území Statutárního města  
Ústí nad Labem nebo s trvalým bydlištěm na území ČR, jejíž aktivita či akce je realizována 
na území Statutárního města Ústí nad Labem a je zaměřena na seniory města Ústí  
nad Labem nebo mimo území Statutárního města Ústí nad Labem (v celé ČR a zahraničí - 
týká se pouze podpory na reprezentaci města Ústí nad Labem). 

 

Program pro poskytování dotací seniorům a formuláře jsou k dispozici na 

webových stránkách www.usti-nad-labem.cz (Rychlá orientace – Formuláře ke 

stažení). Případné informace k dotačnímu programu na rok 2021 lze získat  

na telefonním  čísle:  475 271 255 

Uzávěrka došlých projektů je 30. 9. 2021 

(upřesňující informace viz Program pro poskytování dotací seniorům 

v roce 2021 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem) 

http://www.usti-nad-labem.cz/


 

 

 


