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REGIONY 2021 

KDO může žádat? 

• ÚSC, město a obec 

• spolek – jedná se pouze o sportovní kluby a tělovýchovné jednoty vyvíjející činnost v oblasti sportu po 
dobu minimálně 2 let jako svou hlavní činnost 

NA CO lze získat podporu? 

• rekonstrukce, modernizace či výstavba sportovních zařízení vč. jejich zázemí a pořízení dlouhodobého 
majetku 

• vybudování bezbariérových přístupů 

KDY lze žádat? 

• příjem žádostí v období 24. 8. 2021 – 30. 9. 2021 

KOLIK lze získat? 

• výše dotace na jeden projekt 1 mil. Kč – 40 mil. Kč (v případě akce zaměřené pouze na vybudování 
bezbariérových přístupů max. 2 mil. Kč) 

• míra dotace maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu 

• celková alokace výzvy činí 1,3 mld. Kč 

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat? 

• nelze podpořit projekty nadregionálního významu definované samostatným programem NSA 

• nelze podpořit projekty standardizované sportovní infrastruktury definované samostatným programem NSA 

• nelze podpořit projekty veřejných volnočasových sportovišť, dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné 
koupaliště nebo cyklostezky 

• nelze podpořit hřiště, tělocvičny a obdobná zařízení, které se nacházejí nebo by se měly nacházet ve školní 
budově či areálu školy 

• akci nelze spolufinancovat ze soukromých zdrojů formou půjčky, úvěru apod. Přípustné jsou půjčky a úvěry 
od bankovních institucí, nad kterými drží dohled Česká národní banka, půjčky, dary od ÚSC a dary ze 
soukromých zdrojů 

• žadatel musí mít vlastnické právo ke všem nemovitostem nebo mít nemovitosti v nájmu, výpůjčce či 
pachtu, nebo musí disponovat právem stavby k pozemku, na němž se nachází stavba, a to minimálně na 
dobu 10 let od realizace projektu. I v takovém případě vlastníkem nemovitosti musí být subjekt, který patří 
do okruhu oprávněných žadatelů 

• dotace nebude poskytnuta na sportovní zařízení, které je jako celek předmětem pronájmu nebo je na jeho 
provozování uzavřena smlouva o správě, údržbě či provozování se subjektem založeným za účelem podnikání 
či s podnikatelem 

• 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 
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• 1 žadatel může podat pouze 1 žádost o dotaci 

• 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 (na dokončený projekt nelze podat žádost o dotaci) 

• ekonomická činnost může tvořit max. 20 % časové kapacity využití sportovního zařízení 

• žadatel musí disponovat pravomocným stavebním povolením 

• ÚSC dokládají k žádosti schválený a platný Plán rozvoje sportu dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 

• celková výše výdajů na DHM a DNM musí činit max. 20 % způsobilých výdajů 

• celková výše výdajů na prostory nesloužící přímo k provozování sportu (např. odpočinková zóna, gastro-
zóna, kanceláře, apod.) musí činit max. 20 % způsobilých výdajů 

• udržitelnost činí 10 let, přičemž žadatel musí zajistit po dobu minimálně 8 let zpřístupnění předmětného 
sportovního zařízení pro veřejnost, a to min. v rozsahu 20% užívací (provozní doby) 

• projekty budou hodnoceny v následujících bodovacích kritériích: 

- žadatelem o dotaci je spolek (10 bodů) 

- projekt má podporu ze strany obce, kraje, svazu nebo SK/TJ formou čestného prohlášení (max. 10 bodů) 

- projekt má finanční podporou obce nebo kraje či dalšího subjektu (max. 15 bodů) 

- projekt s využitím sportoviště dětmi a mládeží (z SK, TJ) (10 bodů) 

- projekt s již uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby (15 bodů) 

- projekt s využitím sportoviště školami (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) (5 bodů) 

- projekt s předmětem podpory obsaženým v rámci Plánu sportu dané obce (5 bodů) 

- projekt s celoročním využitím sportoviště (5 bodů) 

- projekt s multifunkčním sportovištěm (max. 15 bodů) 

- pořádání regionálních či národních soutěží na hřišti (max. 15 bodů) 

- vzdálenost předmětného sportoviště od jiného obdobného sportoviště (max. 15 bodů) 

- bezbariérový přístup sportoviště (5 bodů) 

- přiměřenost nákladů na zajištění akce – bude řešeno expertním stanoviskem nezávislého odborníka 
(vylučující kritérium) (max 10 bodů) 

- podání stejného projektu do výzvy č. 13/2020 - Regiony nad 10 mil. Kč nebo výzvy č. 12/2020 -Regiony do 
10 mil. Kč s nezískáním podpory (10 bodů) 

• max. bodů, které může projekt získat, je 145, přičemž min. bodů pro podání žádosti je 80. Při bodové 
rovnosti bude rozhodující zaměření projektu (výstavba/technické zhodnocení), přínos v regionu a kvalita 
zpracované žádosti 

 

  

 

NA KOHO je možné se obrátit? 

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