
dotační oblasti
předpokládaná alokovaná 

částka v Kč

vyhlášení programu 

na úřední desce
lhůta pro podávání žádostí o dotaci

rozhodnutí o rozdělení dotací       

v Zastupitelstvu města Turnov
správce oblasti podpory

Kulturní akce, činnost kulturních spolků a 

vydávání CD, DVD a publikací - podpora z 

kulturního fondu 

660 000 8.12.2017 8.1. - 16.2.2018 22.3.2018
odbor školství, kultury a sportu 

Městského úřadu v Turnově

Činnost sportovních spolků                                   

- okruh žadatelů dle platných Pravidel
6 000 000 1.12.2017 2.1. - 10.1.2018 20.2.2018

odbor školství, kultury a sportu 

Městského úřadu v Turnově

Sportovní akce/aktivity                                           

- podpora ze sportovního fondu 
150 000 8.12.2017 8.1. - 16.2.2018 26.4.2018

odbor školství, kultury a sportu 

Městského úřadu v Turnově

Volnočasové aktivity pro děti a mládež a 

mimoškolní aktivity - tábory/ostatní
120 000 8.12.2017 8.1. - 28.2.2018 26.4.2018

odbor školství, kultury a sportu 

Městského úřadu v Turnově

Obnova objektů v městské památkové 

zóně Turnov
300 000 8.12.2017 8.1. - 28.2.2018 26.4.2018

odbor školství, kultury a sportu 

Městského úřadu v Turnově

Obecně prospěšná činnost 150 000 29.1.2018 1.3. - 31.3.2018 31.5.2018
odbor školství, kultury a sportu 

Městského úřadu v Turnově

Podpora zahraniční spolupráce 40 000 29.1.2018 1.3. - 31.3.2018 31.5.2018
odbor školství, kultury a sportu 

Městského úřadu v Turnově

Fond na podporu sociální oblasti města 

Turnov
1 100 000 15.1.2018 15.2. - 5.3.2018 26.4.2018

odbor sociálních věcí                  

Městského úřadu v Turnově

Podpora činnosti sborů dobrovolných 

hasičů
150 000 1.2.2018 5.3. - 30.4.2018 31.5.2018

odbor správní                                 

Městského úřadu v Turnově

Všechny uvedené informace jsou předběžné a orientační, mohou být upraveny. 

Více informací o programech je na webových stránkách města Turnov - www.turnov.cz v sekci Dotace města. Zde jsou k dispozici zároveň i všechny potřebné formuláře.

Aktuální výzvy jsou vždy zveřejněny na úřední desce města Turnov dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Poskytování dotací upravuje Dotační statut města Turnov a dále Pravidla pro poskytování dotací pro jednotlivé oblasti podpory.

            DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA TURNOV NA ROK 2018 - HARMONOGRAM:


