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 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …….. ze dne ……….. 

vyhlašuje 

Program  

„Koncepce financování sportů s širokou 

mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 

2020“ 

Pro poskytnutí dotace na financování sportů se širokou mládežnickou základnou se 

program řídí Koncepcí financování sportů s širokou mládežnickou základnou 

v Ústeckém kraji pro období 2017 - 2020 schválenou usnesením Zastupitelstva 

Ústeckého kraje č. 36/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016.  

Název programu 

„Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 

2020“ 

Zařazení programu 

Děti, mládež, tělovýchova, sport, volnočasové aktivity 

Účel podpory 
 

Dlouhodobá podpora mládežnického hnutí u tradičních sportovních 

odvětví reprezentující Ústecký kraj 
 

 

Důvody podpory stanoveného účelu 
 

 rozvoj sportovní činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží 

 multifunkční strukturovaná podpora sportu 

 reprezentace Ústeckého kraje v oblasti sportu  

Kritéria podpory 
 

1. Vysoká sportovní výkonnost. 

2. Start v nejvyšších soutěžích ČR jak u mládežnických družstev, tak u „A“ týmů 

dospělých. 
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3. Účastník Evropských klubových pohárů či nadnárodních soutěží. 

4. Kolektivní a olympijský sport.  

5. Regionálně významný sportovní klub s velkou diváckou sledovaností, 

s mediálním zájmem a vysoce početnou členskou základnou. 

6. Péče o mládež ve všech věkových kategoriích.  

7. Partnersky spolupracovat s ostatními kluby v kraji s cílem udržet hráče 

v Ústeckém kraji.  

8. Materiální, technické a personální podmínky pro činnost těchto menších 

mládežnických klubů v jiných městech.  

Sledovaný záměr 

Dlouhodobá a systematická podpora mládežnického sportu u tradičních sportovních 

odvětví reprezentující Ústecký kraj. 

Forma dotace 

Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních nákladů spojených s realizací 

projektu podle předložené žádosti.  

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných 

z rozpočtu Kraje na stanovený účel 

17.000.000,- Kč (v případě schváleného rozpočtu na rok 2020) 

 

Informace o povaze dotace 

Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu jsou slučitelnou veřejnou podporou 

ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o založení 

Evropského společenství).  

Výše dotace, výše spoluúčasti příjemce 

Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 

uznatelných nákladech projektu v maximální výši 100%. Závazný finanční ukazatel 

musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení 

druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Minimální výše dotace činí 

1.307.692,- Kč, maximální výše dotace 3.923.077,- Kč.  

Dotaci nelze použít na úhradu finančních odměn pro účastníky akce. 

Okruh žadatelů  

Právnické osoby (sportovní spolky) s hlavní činností zaměřenou na sport a splňující 

následující podmínky: 

1. Pevná a historicky daná minulost, historické kořeny. 

2. Vysoká sportovní výkonnost. 
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3. Start v nejvyšších soutěžích ČR jak u mládežnických družstev, tak u „A“ 

týmů dospělých. 

4. Účastník Evropských klubových pohárů či nadnárodních soutěží. 

5. Kolektivní a olympijský sport.  

6. Regionálně významný sportovní klub s velkou diváckou sledovaností, s 

mediálním zájmem a vysoce početnou členskou základnou. 

 

Lhůta pro podání žádosti 

11. 10. 2019 – 25. 10. 2019 

(při podávání žádosti o dotaci je rozhodující datum razítka pošty) 

V rámci dotačního programu lze podat maximálně 1 žádost. 

Stanovení konzultačního místa na krajském úřadu 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 

- odbor školství, mládeže a tělovýchovy (budova B) 

kontaktní osoba: 

Mgr. Lucie Drncová e-mail: drncova.l@kr-ustecky.cz telefon: 475 657 936 

Mgr. Petra Vaverková e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz telefon: 475 657 951 

 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

1. Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem. 

2. Připravenost a realizovatelnost projektu. 

3. Reálný a průhledný rozpočet nákladů projektu. 

4. Regionálně významné sportovní kluby. 

5. Pevná a historicky daná minulost, historické kořeny.  

6. Výrazné sportovní úspěchy, jak na celostátní úrovni, tak i na mezinárodním 

klubovém poli. 

7. Vysoká sportovní výkonnosti. 

8. Start v nejvyšších soutěžích ČR jak u mládežnických družstev, tak u „A“ 

týmů dospělých. 

9. Účastník Evropských klubových pohárů či nadnárodních soutěží. 

10. Kolektivní a olympijský sport.  

11. Regionálně významný sportovní klub s velkou diváckou sledovaností, s 

mediálním zájmem a vysoce početnou členskou základnou. 

12. Priorita péče o mládež ve všech věkových kategoriích. 

 

Prioritní kritéria při sestavování vzorce pro rozdělení dotace: 

1. Ekonomická náročnost sportovního odvětví. 

2. Mediální a divácká popularita sportovního odvětví v Ústeckém kraji. 

3. Společensko-historická tradice sportovního odvětví v Ústeckém kraji. 

 

Lhůta pro rozhodnutí 

mailto:drncova.l@kr-ustecky.cz
mailto:vaverkova.p@kr-ustecky.cz
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leden 2020 

Den zveřejnění 

10.  9. 2019 

 

Podmínky pro poskytnutí Dotace 

Žádosti podává každý klub zvlášť. Žádost dle zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, musí 

obsahovat tyto náležitosti: 

Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě 

přílohy (přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).  

Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými a 

podepsanými přílohami lze zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Krajského 

úřadu Ústeckého kraje v zalepené obálce označené: 

1.) NEOTVÍRAT - „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou 

základnou v Ústeckém kraji 2020“ 

2.) Plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou (sídlem) 

Adresa doručení: 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Velká Hradební 3118/48 

400  11 Ústí nad Labem      

Vzor smlouvy na poskytnutí dotace 

dle přílohy tohoto programu 

Vzor žádosti o Dotaci 

dle přílohy tohoto programu 

Vzor finančního vypořádání 

dle přílohy tohoto programu 

Povinné přílohy k žádosti 

Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy: 

1. Žádost o dotaci viz přiložený vzor. 

2. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má 

registrační povinnost), a to v kopii. 

3. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu 

uvedenému v žádosti o Dotaci, a to v kopii.       


