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REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA

KDO může žádat?
· kraje, obce, DSO, příspěvkové organizace, školská zařízení, spolky, ústavy, obchodní společnosti 100%

vlastněné obcí či krajem

NA CO lze získat podporu?
· rekonstrukce, modernizace či výstavba sportovních zařízení vč. jejich zázemí

· pořízení dlouhodobého majetku

· vybudování bezbariérových přístupů

KDY lze žádat?
· příjem žádostí v období 21.12.2020 – 30.6.2022

KOLIK lze získat?
· výše dotace na jeden projekt 1 mil. Kč – 50 mil. Kč

· míra dotace maximálně 70 % z celkových výdajů projektu

· celková alokace programu činí 2,53 mld. Kč

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat?
· nelze podpořit výstavbu sportovních hal pro míčové sporty, zimních stadionů a plaveckých bazénů 25 m

· nelze podpořit projekty veřejných volnočasových sportovišť

· sportoviště musí být využíváno minimálně po celou dobu obvyklé délky sezóny ve sportech, pro které je
využíváno

· minimálně 25 % provozní doby musí být využíváno k organizovanému sportu (sportovními kluby/TJ)

· sportoviště musí splňovat podmínky pro konání soutěží a sportovních akcí v rámci organizovaného sportu

· součástí žádosti o dotaci musí být podpůrné čestné prohlášení ze strany sportovního klubu/TJ

· žadatel musí mít vlastnické právo ke všem nemovitostem nebo mít nemovitosti v nájmu, výpůjčce či
pachtu, nebo musí disponovat užívací smlouvou či právem stavby. I v takovém případě vlastníkem
nemovitosti musí být subjekt, který patří do okruhu oprávněných žadatelů

· žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportovních organizací dle §3e zákona o podpoře sportu

· 1 žádost o dotaci může být podána na 1 sportovní zařízení

· realizace projektu musí být dokončena do 31.12.2024

· žádost o dotaci může být podána na rozestavěné akce, nicméně způsobilé realizační výdaje mohou vzniknout
až po podání žádosti o dotaci

· žadatel musí disponovat pravomocným stavebním povolením
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· udržitelnost činí 10 let

NA KOHO je možné se obrátit?

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

mailto:stolar@renards.cz

