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OBNOVA 
SPORTOVNÍ 

INFRASTRUKTURY 

PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY 2020 

KDO může žádat? 

• obce vyjma statutárních měst a řešitelů ITI či IPRU 

NA CO lze a naopak nelze získat podporu? 

• podporovány budou projekty zaměřené na: 

o rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště 
a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy 

o rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen 

KDY lze žádat? 

• příjem žádostí v období listopad 2019 – únor 2020 

KOLIK lze získat? 

• max. míra dotace činí 70 % ze způsobilých výdajů projektu pro obce do 3 000 ob. 

• max. míra dotace činí 60 % ze způsobilých výdajů projektu pro obce 3 000 – 10 000 ob. 

• max. míra dotace činí 50 % ze způsobilých výdajů projektu pro obce nad 10 000 ob. 

• dolní limitní výše dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč, horní limit je stanoven ve výši 5 mil. Kč 

JAKÉ podmínky musí projekt splňovat? 

• školní hřiště, resp. tělocvična musí být součástí školního areálu, pokud škola totou stavbou prokazatelně 
nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu využít 

• každý žadatel může do této výzvy zaregistrovat pouze jeden projekt 

• dotace není poskytována na nářadí a sportovní příslušenství 

• výstupy projektu musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro 
volnočasové aktivity 

• výstupy projektu nesmí být komerčně využívány, nicméně mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může 
tvořit max. 20 % celkové časové kapacity projektu 

• žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté, výběrové řízení na generálního zhotovitele stavby 
musí být dokončeno před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

• při podání žádosti je nutné disponovat částmi projektové dokumentace zahrnující průvodní zprávu, 
souhrnnou technickou zprávu a situaci stavby (zakreslenou do katastrální mapy s čísly parcelními) 

• pokud to stavební zákon vyžaduje, je nutné disponovat žádostí o stavební povolení / písemným souhlasem 
stavebního úřadu k ohlášení /veřejnoprávní smlouvou / certifikátem autorizovaného inspektora 

• nemovitost musí být ve výhradním vlastnictví žadatele bez omezení vlastnického práva 

NA KOHO je možné se obrátit? 

Mgr. Ondřej Stolar  .  stolar@renards.cz  .  731 656 847 


