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Statutární město Chomutov 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov 

ID DS 497beyz 

Tel. 474 637 111 

E-mail podatelna@chomutov-mesto.cz 

 

Datum zveřejnění na úřední desce: 11.11.2021 

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM 
 

                                                  D2022-KSVA01   
 

 

 

SPORT A VOLNÝ ČAS 2022 
 

 

 

 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 

 

Podpora subjektů organizujících celoroční aktivity dětských a mládežnických kategorií v oblastech sportu, 
tělovýchovy a volného času. 

Žadatel musí provozovat pravidelnou odborně organizovanou činnost dětí a mládeže od 5 do 23 let (tréninky, 
kroužky, kluby, apod.) na území města Chomutova s výjimkou činností, které mohou být organizovány 
výhradně ve specializovaných sportovních areálech, které nejsou na území Chomutova k dispozici. 

 

Důvody podpory stanoveného účelu 

 

Podpora činnosti subjektů vychovávajících děti a mládež. 

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu  
na podporu stanoveného účelu 

 

20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) 

 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace 

 

Maximálně 70% uznatelných nákladů. 
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Žadatel je v programu oprávněn podat maximálně jednu žádost.  

 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

 

 Objem prostředků v dotačním programu bude poměrně rozdělen mezi žadatele, přičemž žádosti, 

které vykazují formální chyby, budou předem vyřazeny. 

 Po kontrole obdržených žádostí KSVA stanoví koeficient dotační míry na úhradu nájemného v rozpětí 

od 0,5 do 0,9 a koeficient dotační míry na úhradu energií v rozpětí od 0,5 do 0,9. 

 Celková výše dotace nájmů a energií pro všechny žadatele nesmí přesáhnout 80% objemu peněžních 

prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu. 

 Zbylá část objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 

(bez příspěvku na nájemné a energie) bude rozpočtena váženým průměrem dle počtu členských 

základen přepočteného dle koeficientu ekonomické náročnosti a koeficientu náročnosti a kvality. 

 Koeficient ekonomické náročnosti a koeficient náročnosti a kvality pro jednotlivé žadatele nabývají 

hodnot od 0,25 do 5 a určuje je KSVA. 

 U jednotlivých žadatelů nesmí přesáhnout výše dotace 100 % celkových nákladů hlavní činnosti, 

vykazovaných v účetní závěrce předchozího účetního období (popř. hospodářského roku). 

KSVA hodnotí žádosti podle vlastní úvahy a ve vzájemných souvislostech tak, aby konečné rozhodnutí 

odpovídalo oprávněným potřebám žadatelů s přihlédnutím ke všem kritériím hodnocení.  
 

Dílčí kritéria pro hodnocení náročnosti a kvality: 

- Intenzita činnosti družstev 

- Hmotná náročnost dané činnosti / odvětví 

- Míra profesionality přípravy (sportovní centra, akademie) 

- Odbornost trenérů, asistentů, pedagogických pracovníků a cvičitelů 

 

Okruh způsobilých žadatelů 

 

Nestátní neziskové organizace (zejména spolky a pobočné spolky) organizující celoroční tělovýchovnou, 

sportovní či volnočasovou aktivitu dětí a mládeže. 

Obchodní korporace mohou být žadateli výhradně za předpokladu, že mají alespoň jedno družstvo dětí  

či mládeže zařazené do svazových soutěží v některém z olympijských sportů a dále za podmínky, že v jejich 

účetnictví je sportovní činnost dětí a mládeže vedena odděleně jako samostatné středisko, případná dotace 

bude poskytnuta ve prospěch této složky. 

Žadatel musí sídlit na území Chomutova. 

 

Lhůta pro podání žádosti 

 

1.1.2022 – 11.2.2022 
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Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

 

30. 4. 2022  

 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

 

Dle ustanovení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova. 

 

Další povinné přílohy žádosti: 

 

Žadatelé spolu s formulářem žádosti doloží: 

 výkaz zisků a ztrát za předchozí účetní období nebo hospodářský rok 

 celkovou výši svých výdajů za nájemné na objekty, ve kterých organizují celoroční činnost dětí  

a mládeže (poníženou o příjmy z jejich případných podnájmů) 

 celkovou výši svých výdajů za energie v objektech, ve kterých organizují celoroční činnost dětí  

a mládeže (poníženou o příjmy z případného přeúčtování části nákladů na jiné osoby užívající 

předmětné objekty) 

 evidenci členské základny dětí a mládeže vedenou v Informačním systému ČUS (Česká unie sportu) 

nebo v Národní sportovní agentuře  

 

Vzor žádosti plus přílohy 

 

Samostatný materiál (dostupný na grantovém portálu města) 

 

Schvalovací doložka 

 

Program byl schválen usnesením RSMCH č. 787/21 ze dne 8.11.2021 

 
 

 

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/dokumenty-ke-stazeni

