Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem

Podpora pořádání významných sportovních akcí
v Jihomoravském kraji v roce 2022
I. Základní ustanovení
1. Právní předpisy a dokumenty
Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem na činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu je v souladu
s těmito právními předpisy a dokumenty:
• zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
• zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,
• zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů,
• zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
• Evropskou chartou sportu ze dne 19.02.2004,
• usnesením vlády ČR č. 591/2016 ze dne 27.06.2016 ke Koncepci podpory sportu 2016 2025 SPORT 2025,
• Koncepcí rozvoje sportu v Jihomoravském kraji do roku 2025.

2. Účel dotačního programu
Podpora organizace a pořádání významných sportovních akcí v Jihomoravském kraji v roce 2022.
Důvodem vytvoření tohoto dotačního programu je, prostřednictvím krajské podpory, zlepšit a
podpořit organizování sportovních akcí na území Jihomoravského kraje. Finanční podpora vybraných
projektů má za cíl rozšířit nabídku významných sportovních akcí v kraji, přispět ke zkvalitnění jejich
celkové organizace, podpořit místní pořadatele, zkvalitnit celkovou úroveň života v regionu, zvýšit
reputaci Jihomoravského kraje, a zároveň rozšířit možnost sportovních diváků navštěvovat kvalitní a
atraktivní sportovní akce, což může dále vést ke zvýšení zájmu o sportování, a to zejména mezi dětmi
a mládeží.
Podpora v rámci tohoto dotačního programu se nevztahuje na pravidelná sportovní utkání
s charakterem ligových zápasů (včetně nadstavbové části), ani na účast jihomoravských
sportovců/klubů na sportovních akcích.
Podpora se dále nevztahuje na akce s primárně edukativním, či společenským charakterem
(konference, festivaly, školení, galavečery apod.).

3. Okruh způsobilých žadatelů
Okruh A – je určen pro významné mezinárodní akce (zejména Mistrovství Evropy, Mistrovství světa,
Grand Prix, Světový či Evropský pohár), pořádané s pověřením příslušného sportovního svazu.
Způsobilým žadatelem v tomto okruhu jsou právnické osoby zapsané ve spolkovém rejstříku (§ 26
odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o
evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, jež mají hlavní náplň činnosti v oblasti
tělovýchovy a sportu (zejména sportovní svazy a zastřešující organizace, sportovní kluby, tělocvičné

jednoty a ostatní tělovýchovné organizace), vyjma spolků věnujícím se požárnímu sportu (např. sbory
dobrovolných hasičů)
Okruh B – je určen pro významné akce národního charakteru (mistrovství ČR, Český pohár), nebo akcí
s nadpoloviční mezinárodní účastí, které nemají charakter akcí v Okruhu A. Způsobilým žadatelem
v tomto okruhu jsou právnické osoby zapsané ve spolkovém rejstříku (§ 26 odst. 1 písm. a) a b)
zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských
fondů, ve znění pozdějších předpisů), jež mají hlavní náplň činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu
(zejména sportovní svazy a zastřešující organizace, sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní
tělovýchovné organizace), vyjma spolků věnujícím se požárnímu sportu (např. sbory dobrovolných
hasičů). Dále jsou způsobilými žadateli obce, které se nachází v územním obvodu Jihomoravského
kraje.
Okruh C – je určen pro významné akce regionálního charakteru, případně akcí s krajským přesahem,
či přesahem v rámci států sousedících s územním obvodem Jihomoravského kraje. Způsobilým
žadatelem v tomto okruhu jsou právnické osoby zapsané ve spolkovém a obchodním rejstříku (§ 42
písm. a) a § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů), jež mají hlavní náplň
činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní svazy a zastřešující organizace, sportovní
kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace), vyjma spolků věnujícím se požárnímu
sportu (např. sbory dobrovolných hasičů). Dále jsou způsobilým žadatelem obce, které se nachází v
územním obvodu Jihomoravského kraje.

Žadatel ve všech okruzích musí být hlavním organizátorem akce, na kterou žádost podává, a
poskytnutou dotaci nemůže přenést na další spolupořadatele.

4. Lokalizace dotačního programu
Příjemci mohou být pouze způsobilí žadatelé, kteří pořádají či realizují sportovní akce zcela, či
částečně na území Jihomoravského kraje. V případě, že se akce koná i v regionu mimo Jihomoravský
kraj, jsou v rámci projektu uznatelné pouze náklady vzniklé s pořádáním akce v rámci Jihomoravského
kraje.

5. Předpokládaná výše celkové částky určené na dotační program
Celková předpokládaná alokace dotačního programu je 10.000.000 Kč, z toho pro Okruh A 4.500.000
Kč, pro Okruh B 3.500.000 Kč a Okruh C 2.000.000 Kč.
V případě, že část finančních prostředků určených na daný okruh nebude vyčerpána, bude
přerozdělena do okruhů dle rozhodnutí hodnotící komise.

6. Účel dotace
Dotace je určena na úhradu provozních výdajů přímo spojených s realizací projektu. Mezi uznatelné
výdaje patří:
- technické zajištění akce, vyjma kancelářských potřeb, elektroniky, výpočetní techniky a
služeb za telekomunikační služby;
- nájem a příprava sportoviště/tratě a zázemí, včetně služeb s nimi spojených;
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-

odměny z DPP, DPČ a podobných vztahů pro rozhodčí, traťové komisaře, zdravotní službu
(maximální sazba 300 Kč/hod./os.)
ubytování a stravování (do maximální výše 1.500 Kč/os./noc)
náklady na propagaci akce, zajištění fotografa, webových stránek, streamování akce,
tiskových a reklamních služeb apod. (max. do 20 % z poskytnuté dotace);
nákup sportovního materiálu souvisejícího s pořádáním akce;
nákup věcných cen souvisejících s pořádáním akce (max. do výše 10 % z poskytnuté
dotace).

II. Pravidla pro poskytnutí dotace
1. Výše dotace
Okruh A:
Minimální výše podpory: 50.000 Kč
Maximální výše podpory: 500.000 Kč
Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu.
Okruh B
Minimální výše podpory: 30.000 Kč
Maximální výše podpory: 300.000 Kč
Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu.
Okruh C
Minimální výše podpory: 25.000 Kč
Maximální výše podpory: 150.000 Kč
Minimální podíl spoluúčasti žadatele: 30 % z celkových nákladů projektu.

2. Minimální podíl spoluúčasti žadatele vyjádřený v procentech
Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů ve všech okruzích činí 30 %
z celkových výdajů na projekt, který je předmětem dotace. Do vlastních nebo jiných zdrojů nelze
zahrnout finanční prostředky, které byly poskytnuty z rozpočtu Jihomoravského kraje, a dále ty, které
nejsou evidovány v účetnictví žadatele.

3. Změny podmínek schválené dotace
Účel a podmínky čerpání dotace nemohou být dodatečně měněny. Dodatky ke smlouvě jsou možné
pouze v odůvodněných případech hodných zcela zvláštního zřetele.

4. Časový harmonogram realizace projektu a období pro čerpání dotace
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Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 01.01.2022 do 31.12.2022. Prostředky
dotace nelze převádět do roku následujícího.

5. Poskytnutí, čerpání, vypořádání a kontrola dotace
Poskytnutí dotace, čerpání dotace, její vypořádání a kontrola budou realizovány za podmínek
stanovených smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Vzorová smlouva
o poskytnutí dotace tvoří přílohu č. 4 tohoto dotačního programu. Příjemce nesmí poskytovat
finanční prostředky dotace jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu
spojenou s realizací činností, na které byly prostředky dotace poskytnuty.
Součástí finančního vypořádání dotace je prokázání financování projektu ze strany příjemce do výše
poskytnuté dotace, včetně minimálního podílu spoluúčasti žadatele (konkrétní výše dotace a
konkrétní požadovaná výše spoluúčasti žadatele budou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace), a
to včetně doložení kopií všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání dotace.
Spoluúčast příjemce na projektu (v poměru 30 %, kdy 70 % tvoří částka poskytnuté dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje) musí být tvořena uznatelnými výdaji definovanými ve znění dotačního
programu. Pokud nebudou skutečné celkové uznatelné výdaje projektu hrazené z vlastních zdrojů
dosahovat 30 % celkových uznatelných výdajů, které příjemce ve finančním vypořádání dokládá, je
příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace tak, aby byl dodržen procentuální podíl výše
dotace a minimální spoluúčasti příjemce. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do
31.01.2023 závěrečnou zprávu a kompletní finanční vypořádání projektu, včetně výkazu zisku a ztrát
akce.

6. Administrátor odpovědný za realizaci dotačního programu
Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Kontaktní osoby:
Mgr. Petra Moudrá, 541 651 604, moudra.petra@jmk.cz
Mgr. Šimon Karger, 541 651 603, karger.simon@jmk.cz
Ing. Jan Ingerle, 541 651 611, ingerle.jan@jmk.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, kancelář č. 419

III. Pravidla pro předkládání žádostí a průběh dotačního řízení
1. Vyhlášení dotačního programu
Vyhlášení dotačního programu bude realizováno zveřejněním na elektronické úřední desce Krajského
úřadu Jihomoravského kraje a na internetových stránkách Jihomoravského kraje (dotační portál
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dotační oblast Vzdělávání, sport a volný čas.
http://dotace.krjihomoravsky.cz)

2. Lhůta, způsob a místo podání žádosti
•
•

Žádosti se podávají ve lhůtě od 06.06.2022 do 30.06.2022 do 16:00 hodin.
Žádost musí být podána elektronicky na formuláři zveřejněném na internetových stránkách
Jihomoravského kraje a následně v listinné podobě nebo zejména datovou zprávou do datové
schránky. (DS JMK – x2pbqzq)
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•

•

•
•
•

Elektronické
formuláře
žádostí
jsou
k
dispozici
na
dotačním
portálu
http://dotace.krjihomoravsky.cz. Žadatel vyplní elektronickou verzi formuláře žádosti a odešle ji
prostřednictvím elektronické aplikace. Následně obdrží do e-mailu kontrolní kód, který slouží ke
kontrole stavu žádosti.
Po vyplnění elektronického formuláře na internetových stránkách Jihomoravského kraje žadatel
žádost včetně všech povinných příloh ve stanovené lhůtě vytiskne a odevzdá v jednom originále
na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, nebo odešle poštou na adresu:
Jihomoravský kraj, odbor školství – oddělení sportu, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, nebo odešle
poskytovateli elektronicky datovou zprávou do datové schránky, či jiným způsobem s uznávaným
elektronickým podpisem.
Žádost v listinné podobě musí být poslední den lhůty pro podání žádosti doručena poskytovateli.
Žádost musí být podepsána osobou oprávněnou/osobami oprávněnými jednat jménem/za
žadatele.
K jednání za žadatele ve věci podání žádosti o dotaci a podpisem smlouvy může být žadatelem
zmocněna i jiná osoba, tato osoba však musí k žádosti přiložit příslušnou plnou moc v originále
nebo úředně ověřené kopii.

3. Náležitosti žádosti
Každý žadatel (jedno IČO) může v rámci tohoto dotačního programu podat maximálně dvě žádosti
v jednom okruhu, celkově však maximálně tři žádosti v dotačním programu. V případě podání více
žádostí jedním žadatelem budou hodnoceny pouze žádosti evidované elektronicky jako poslední
v pořadí při zachování stanoveného limitu pro počet podaných žádostí a dodržení termínu pro
podávání žádostí.
Žádost musí obsahovat:
• správně a úplně vyplněný formulář žádosti (mimo jiné požadovanou výši dotace v limitu
minimální/maximální přípustné výše dotace);
• všechny povinné přílohy.

Povinné přílohy žádosti – nutno doložit vždy vše, pokud není výslovně uvedeno jinak:
• doklad o právní osobnosti žadatele – kopie výpisu ze spolkového rejstříku či jiné obdobné
evidence;
• úplný výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných
majitelů (u zapsaných spolků lze nahradit předložení úplného výpisu, předložením výpisu
částečného)
• platné stanovy spolku či jiný obdobný dokument (dokládá se pouze, pokud nejsou
dokumenty
• veřejně přístupné na portálu Ministerstva spravedlnosti Justice.cz);
• doklad o oprávněnosti osoby jednat za právnickou osobu (např. kopie zápisu, usnesení či
zvolení do funkce, jmenovací dekret apod.) pokud není uvedeno jmenovitě v dokladu o
právní osobnosti;
• fotokopie smlouvy o vedení bankovního účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu;
• vyplněný formulář – Údaje o akci pro daný okruh (formulář k dispozici na dotačním portálu
http://dotace.kr-jihomoravsky.cz);
• vyplněný položkový rozpis rozpočtu (formulář položkového rozpočtu je k dispozici na
dotačním portálu http://dotace.kr-jihomoravsky.cz);
5

•

•

pověření pořádání akce příslušným sportovním svazem – pro Okruh A (pro Okruh B a C je
tato příloha dobrovolná). Toto pověření (případně jiná forma prokázání – doplněná jako
příloha žadatelem) musí obsahovat prokázání o začlenění akce v kalendáři akcí příslušného
svazu a zároveň dopad výsledků akce na příslušný svazový žebříček (případně jiný dopad
výsledků akce na mezinárodní, případně celostátní/regionální, sportovní prostředí v rámci
daného sportovního odvětví)
doklad prokazující registraci k dani z přidané hodnoty a čestné prohlášení žadatele, zda má, či
nemá nárok na vrácení DPH v oblasti realizace projektu (doloží pouze plátce DPH).

Jihomoravský kraj si vyhrazuje právo vyžádat si další doplňující informace od žadatele, zejména ty,
které směřují k posouzení účelnosti a hospodárnosti poskytnuté dotace, nebo k posouzení bonity
žadatele.

4. Hodnocení žádostí
V případě, že administrátor zjistí, že žádost v tištěné podobě neobsahuje podpis oprávněné osoby,
resp. zmocněné osoby, nebo chybí povinná příloha žádosti, vyzve žadatele neprodleně k nápravě
tohoto nedostatku, a to prostřednictvím prostého e-mailu na adresu uvedenou jako kontaktní e-mail
ve formuláři žádosti. Žadatel ve lhůtě 3 pracovních dnů (počínaje dnem následujícím po odeslání emailu ze strany administrátora) bude mít možnost tyto nedostatky napravit.
Hodnoceny budou pouze žádosti, které splní všechny náležitosti uvedené v čl. III odst. 3 tohoto
dotačního programu, které jsou v souladu s vyhlášeným dotačním programem a jsou podané ve lhůtě
pro podávání žádostí. Žádosti, které nesplní všechny náležitosti uvedené v čl. III odst. 3 tohoto
dotačního programu a které nesplní podmínky dotačního programu nebudou doručeny stanovenou
formou a ve lhůtě pro podání žádostí v tomto dotačním programu, budou administrátorem
předloženy patřičnému volenému orgánu kraje s doporučením, aby poskytnutí dotace nebylo
schváleno.
Žádosti hodnotí podle níže uvedených kritérií komise jmenovaná Radou Jihomoravského kraje. Podle
součtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí jednotlivých žádostí a podle tohoto pořadí budou
žádosti komisí doporučeny k poskytnutí dotace až do vyčerpání objemu prostředků, přičemž určená
minimální bodová hranice pro doporučení ke schválení v Okruhu A je 11 bodů, v Okruhu B je 14 bodů
a v Okruhu C je 14 bodů.
Hodnotící komise dotačního programu může v případech hodných zvláštního zřetele doporučit žádost
ke schválení v hodnotě nižší než požadované, a to až do minimální výše patřičného Okruhu.
Žádosti korektní po formální a obsahové stránce budou dále hodnoceny dle následujících kritérií:
OKRUH A
Pro hodnocení v rámci tohoto okruhu je nutné doložit povinnou přílohu – pověření pořádání akce
příslušným sportovním svazem.
Hodnotící kritéria – Okruh A
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Bodové
hodnocení

Max.
počet
bodů

MS, ME, SP, EP v ostatních sportech
Kritérium úrovně
akce

5 bodů
10 bodů

MS, ME, SP, EP v některém z olympijských sportů
(https://www.olympijskytym.cz/sports)

10 bodů

Cíl akce je formulován obecně, není uveden bližší postup
příprav ani samotného průběhu akce. Cílová skupina je
definována všeobecně.

0 bodů

Cíl akce je definován jasně, je znám harmonogram příprav a
přesný průběh samotné akce. Cílová skupina je definována
minimálně věkovými kategoriemi a odhadem místní/státní
příslušnosti účastníků

3 body

Cíl akce je definován jasně, je znám harmonogram příprav a
přesný průběh samotné akce – součástí žádostí jsou konkrétní
propozice akce. Cílová skupina je definována věkovými
kategoriemi včetně místní/státní příslušnosti účastníků. Akce
disponuje jinými finančními partnery, je doložen detailní
rozpočet akce včetně příjmových položek.

5 bodů

Kritérium
nákladnosti akce

Náklady akce do 100 tis. Kč (včetně)

1 bod

(Pro účely
hodnocení tohoto
kritéria jsou brány
v potaz pouze
náklady na
uznatelné výdaje
definované ve
znění dotačního
programu.)

Náklady akce od 100 tis. do 300 tis. Kč (včetně)

2 body

Náklady akce nad 300 tis. do 750 tis. Kč (včetně)

3 body

Náklady akce nad 750 tis. do 1,5 mil. Kč (včetně)

4 body

Náklady akce nad 1,5 mil. Kč

5 bodů

Akce do 50 účastníků (včetně)

1 bod

Akce pro 51 až 200 účastníků (včetně)

2 body

Akce pro 201 až 1000 účastníků (včetně)

3 body

Akce nad 1000 účastníků

4 body

Akce je podporována alespoň z 30 % ze státního rozpočtu

1 bod

Kritérium
zpracování a
připravenosti akce

Kritérium
popularity akce –
účastnické
(Za účastníky se
považují pouze
sportovci startující
v rámci akce)
Finanční
participace jiných
subjektů
(Doložení
participace je
možné pouze
rozhodnutím

5 bodů

5 bodů

4 body

3 body
Akce je podporována alespoň z 30 % z obecního rozpočtu

7

1 bod

příslušného
orgánu, případně
písemným
příslibem)

Kritérium přínosu
pro Jihomoravský
kraj

Akce je podporována alespoň z 20 % z rozpočtu příslušného
svazu

1 bod

Přínos dotace pro dlouhodobý rozvoj sportu, zejména sportu
pro děti a mládež – rozvoj propagace sportu a tělesné
výchovy, zvýšení společenské hodnoty a role sportu v
Jihomoravském kraji

1-5 bodů

Akce s živým vysíláním/záznamem (nikoliv reportáží) v
celostátní televizi

1 bod

6 bodů

Maximální počet bodů celkem
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OKRUH B
Hodnotící kritéria – Okruh B

Kritérium
významnosti akce
vzhledem na
výkonnostní sport
a sport pro
všechny

Bodové
hodnocení

Akce nemá významnější dopad jak na výkonnostní sport, sport
dětí a mládeže, tak ani na rekreační sport

0 bodů

Akce je zaměřena na sport pro všechny – rekreační/amatérský
sport, cílí převážně na dospělé účastníky (zpravidla například
komerční běhy, dětské kategorie jsou spíše jako doplněk
hlavní akce)

3 body

Akce je zaměřena na sport pro všechny – minimálně 50 %
účastníků je mladších 18 let

5 bodů

Akce je určena hlavně pro registrované sportovce daného
svazu (minimální poměr registrovaných účastníků akce v
příslušném svazu je 70 %).

7 bodů

Akce s pověřením o pořádání příslušným sportovním svazem

+2 body

Akce nemá významnější tradici – případně se jedná o první
ročník akce

0 bodů

9 bodů

Kritérium
zohledňující tradici
akce

Byly pořádány alespoň 3 ročníky akce za posledních 12 let

1 bod

Bylo pořádáno alespoň 5 ročníků akce za posledních 12 let

2 body

(hodnoceno k
01.01.2022)

Bylo pořádáno alespoň 10 ročníků akce za posledních 12 let

3 body

Bylo pořádáno víc než 10 ročníků akce za posledních 12 let,
nebo se jedná o Mistrovství ČR nebo Český pohár

5 bodů

Cíl akce je formulován obecně, není uveden bližší postup
příprav ani samotného průběhu akce. Cílová skupina je
definována všeobecně

0 bodů

Kritérium
zpracování a
připravenosti akce

8

Max.
počet
bodů

5 bodů

5 bodů

Cíl akce je definován jasně, je znám harmonogram příprav a
přesný průběh samotné akce. Cílová skupina je definována
minimálně věkovými kategoriemi a odhadem místní /státní
příslušnosti účastníků

3 body

Cíl akce je definován jasně, je znám harmonogram příprav a
přesný průběh samotné akce – součástí žádostí jsou konkrétní
propozice akce. Cílová skupina je definována věkovými
kategoriemi včetně místní/státní příslušnosti účastníků. Akce
disponuje jinými finančními partnery, je doložen detailní
rozpočet akce včetně příjmových položek

5 bodů

Kritérium
nákladnosti akce

Náklady akce do 100 tis. Kč. (včetně)

1 bod

(Pro účely
hodnocení tohoto
kritéria jsou brány
v potaz pouze
náklady na
uznatelné výdaje
definované ve
znění dotačního
programu.)

Náklady akce od 100 tis. do 300 tis. Kč (včetně)

2 body

Náklady akce nad 300 tis. do 750 tis. Kč (včetně)

3 body

Kritérium
popularity akce –
účastnické
(Za účastníky se
považují pouze
sportovci startující
v rámci akce)
Výše
startovného/účast
nického poplatku

Náklady akce nad 750 tis. do 1,5 mil. Kč (včetně)

Náklady akce nad 1,5 mil. Kč

4 body

5 bodů

Akce do 50 účastníků (včetně)

1 bod

Akce pro 51 až 200 účastníků (včetně)

2 body
4 body

Akce pro 201 až 1000 účastníků (včetně)

3 body

Akce nad 1000 účastníků

4 body

Startovné na akci nad 100 Kč na dítě/mládežníka do 18 let,
nad 500 Kč na dospělého účastníka

1 bod

Startovné na akci do 100 Kč (včetně) na dítě/mládežníka do 18
(V případě
let, do 500 Kč (včetně) na dospělého účastníka
vícedenních akcí se
přepočítá
startovné na 1
Startovné je zdarma pro všechny účastníky
den)
Mimo Jihomoravský kraj, nebo v Jihomoravském kraji ke dni
podání žádosti méně než 2 roky

4 body

5 bodů

5 bodů

0 bodů

Sídlo žadatele

Kritérium přínosu
pro Jihomoravský
kraj

5 bodů

5 bodů
V Jihomoravském kraji, a to po dobu minimálně 2 roky ke dni
podání žádosti

5 bodů

Přínos dotace pro dlouhodobý rozvoj sportu, zejména sportu
pro děti a mládež – rozvoj propagace sportu a tělesné
výchovy, zvýšení společenské hodnoty a role sportu v
Jihomoravském kraji

1-5 bodů

9

6 bodů

akce s živým vysíláním/záznamem (nikoliv reportáží) v
celostátní televizi

+1 bod

Maximální počet bodů celkem
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OKRUH C
Hodnotící kritéria – Okruh C

Kritérium
regionální
významnosti akce

Kritérium
významnosti akce
vzhledem na
výkonnostní sport
a sport pro
všechny

Kritérium
zohledňující tradici
akce
(hodnoceno k
01.01.2022)

Bodové
hodnocení

Akce má lokální charakter s okresním dopadem

1 bod

Akce má lokální charakter s krajským dopadem

2 body

Akce má nadregionální charakter, účastníci jsou minimálně z
50 % z jiných krajů ČR, případně z regionů sousedících
s územním obvodem Jihomoravského kraje

3 body

Akce má nadregionální charakter, má dopad na zahraniční
spolupráci, účastníci jsou minimálně z 50 % ze států mimo
Českou republiku

4 body

Akce nemá významnější dopad jak na výkonnostní sport, sport
dětí a mládeže, tak ani na rekreační sport

0 bodů

Akce je zaměřena na sport pro všechny – rekreační/amatérský
sport, cílí převážně na dospělé účastníky (zpravidla například
komerční běhy, dětské kategorie jsou spíše jako doplněk
hlavní akce)

2 body

Akce je zaměřena na sport pro všechny – minimálně 50 %
účastníků je mladších 18 let

4 body

Akce je určena hlavně pro registrované sportovce daného
svazu (minimální poměr registrovaných účastníků akce v
příslušném svazu je 70 %)

5 bodů

Akce s pověřením o pořádání příslušným sportovním svazem

+2 body

Akce, ze které účastníci v rámci svazového systému mohou
poustoupit do celorepublikové soutěže

+2 body

Akce nemá významnější tradici – případně se jedná o první
ročník akce

0 bodů

Byly pořádány alespoň 3 ročníky akce za posledních 12 let

1 bod

Max.
počet
bodů

4 body

7 bodů

5 bodů
Bylo pořádáno alespoň 5 ročníků akce za posledních 12 let

2 body

Bylo pořádáno alespoň 10 ročníků akce za posledních 12 let

3 body

10

Kritérium
zpracování a
připravenosti akce

Kritérium
nákladnosti akce
(Pro účely
hodnocení tohoto
kritéria jsou brány
v potaz pouze
náklady na
uznatelné výdaje
definované ve
znění dotačního
programu)
Kritérium
popularity akce –
účastnické
(Za účastníky se
považují pouze
sportovci startující
v rámci akce)
Výše
startovného/účast
nického poplatku:

Bylo pořádáno víc než 10 ročníků akce za posledních 12 let

5 bodů

Cíl akce je formulován obecně, není uveden bližší postup
příprav ani samotného průběhu akce. Cílová skupina je
definována všeobecně.

0 bodů

Cíl akce je definován jasně, je znám harmonogram příprav a
přesný průběh samotné akce. Cílová skupina je definována
minimálně věkovými kategoriemi a odhadem místní /státní
příslušnosti účastníků

3 body

Cíl akce je definován jasně, je znám harmonogram příprav a
přesný průběh samotné akce –součástí žádostí jsou konkrétní
propozice akce. Cílová skupina je definována věkovými
kategoriemi včetně místní/státní příslušnosti účastníků. Akce
disponuje jinými finančními partnery, je doložen detailní
rozpočet akce včetně příjmových položek.

5 bodů

Náklady akce do 100 tis. Kč. (včetně)

1 bod

Náklady akce od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč (včetně)

2 body

Náklady akce nad 500 tis. Kč

3 body

Akce do 50 účastníků (včetně)

1 bod

Akce od 50 účastníků do 100 účastníků (včetně)

2 body

5 bodů

3 body

4 body
Akce od 100 účastníků do 250 účastníků (včetně)

3 body

Akce nad 250 účastníků

4 body

Startovné na akci nad 100 Kč na dítě/mládežníka do 18 let,
nad 500 Kč na dospělého účastníka

1 bod

Startovné na akci do 100 Kč (včetně) na dítě/mládežníka do 18
(V případě
let, do 500 Kč (včetně) na dospělého účastníka
vícedenních akcí se
přepočítá
startovné na 1
Startovné je zdarma pro všechny účastníky
den)
Mimo Jihomoravský kraj, nebo v Jihomoravském kraji ke dni
podání žádosti méně než 2 roky

4 body

5 bodů

5 bodů

0 bodů

Sídlo žadatele

5 bodů
v Jihomoravském kraji, a to po dobu minimálně 2 roky ke dni
podání žádosti

11

5 bodů

Kritérium přínosu
pro Jihomoravský
kraj

Přínos dotace pro dlouhodobý rozvoj sportu, zejména sportu
pro děti a mládež – rozvoj propagace sportu a tělesné
výchovy, zvýšení společenské hodnoty a role sportu v
Jihomoravském kraji

1-5 bodů

Akce s živým vysíláním/záznamem (nikoliv reportáží) v
celostátní televizi

+1 bod

6 bodů

Maximální počet bodů celkem
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5. Výsledky dotačního řízení
O poskytnutí dotace (včetně její výše) rozhodne volený orgán Jihomoravského kraje příslušný podle
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Lhůta pro rozhodnutí o žádostech: do 30.09.2022
Na poskytnutí dotace v rámci tohoto dotačního programu není právní nárok. Jihomoravský kraj
si vyhrazuje právo dotační program zrušit.
Informace o výsledku dotačního řízení spolu s informacemi o stavu žádosti žadatel získá na
internetových stránkách Jihomoravského kraje www.jmk.cz (sekce Granty a dotace →Dotační portál
JMK → Dotační oblasti → Vzdělávání, sport a volný čas).
S úspěšnými žadateli uzavře Jihomoravský kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje.
V případě nevyhovění žádosti o dotaci bude toto, včetně důvodu nevyhovění, sděleno žadateli
bez zbytečného odkladu.
Dotační program Podpora pořádání významných sportovních akcí v Jihomoravském kraji v roce 2022
byl zpracován na základě Dotačních pravidel schválených na 8. zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje konaném dne 16.12.2021 usnesením č. 779/21/Z8.
Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
Tento Dotační program schválila Rada Jihomoravského kraje na své 62. schůzi konané dne
04.05.2022 usnesením č. 3929/22/R62.
Přílohy:
Příloha č. 1: Formulář žádosti o dotaci
Příloha č. 2: Vzorová smlouva o poskytnutí dotace, včetně vzoru finančního vypořádání dotace
Příloha č. 3: Předběžný rozpočet projektu
Příloha č. 4: Údaje o žadateli – Okruh A
Příloha č. 5: Údaje o žadateli – Okruh B
Příloha č. 6: Údaje o žadateli – Okruh C
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