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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-KSVA02 
 

 

 

PODPORA SPORTOVNÍCH AKCÍ A 
TALENTOVANÝCH SPORTOVCŮ V ROCE 2022 

 

 

 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 

 

Podpora pořádání sportovních akcí a zajištění účasti na sportovních akcích v roce 2022, a to 

• pořádání nebo zajištění účasti na mistrovství České republiky, mistrovství Evropy nebo mistrovství 

světa 

• pořádání nebo zajištění účasti na sportovních akcích mezinárodního nebo celorepublikového 

významu, případně na velkých a významných sportovních akcích neregionálního významu 

• pořádání sportovních akcí regionálního nebo místního charakteru pro děti, mládež i dospělé. 

U žádosti na pořádání sportovní akce je podmínkou, aby se akce konala na území města Chomutova. 

U žádosti na poskytnutí dotace na zajištění účasti na sportovní akci není územní působnost omezena. 

Podpora sportovní přípravy talentovaných sportovců na účast na sportovních akcích – mistrovství České 
republiky, mistrovství Evropy, mistrovství světa, olympiáda. 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

Změna účelu dotace není možná. 

 

Důvody podpory stanoveného účelu 

 

Podpora organizací, jejichž posláním je systematická a dlouhodobá práce v oblasti sportu a volného času. 
Zvyšování kvality života obyvatel města a propagace města prostřednictvím rozvoje a podpory sportovních 
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aktivit pro širokou veřejnost, pořádáním významných sportovních akcí nebo podporou při zajištění účasti 
sportovců na významných akcích. 

 

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

 

500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) 

 

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

 

Maximálně 70% uznatelných nákladů. 

Minimální výše požadované dotace:  

- podprogram dotace na projekty:    10 000,- Kč, 

- podprogram podpora talentovaných sportovců:   5 000,- Kč. 

Maximální výše dotace poskytnutá žadateli v každém podprogramu je stanovena na 50 000,- Kč  

(v případě podání více žádostí se poskytnuté dotace sčítají). 

Žadatel je oprávněn podat maximálně 2 žádosti v každém podprogramu.  

 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

 

Každá žádost bude zhodnocena pro stránce formální, věcné a obsahové. 

Hodnocení žádostí probíhá kontinuálně až do vyčerpání celého programu. V případě vyčerpání může být 

program dříve uzavřen. 

Žádosti, které vykazují formální chyby, budou předem vyřazeny. 

 

 

a) Kritéria pro podprogram dotace na projekty - bodové hodnocení: 

 

 SPORTOVNÍ AKCE  

 Část I.  

1 Rozsah akce Počet bodů 

 Nadregionální 

Regionální 

Lokální/místní 

20 

10 

5 

2 Předpokládaný počet účastníků akce  

 Nad 1000 účastníků 

300 – 1000 účastníků 

Do 300 účastníků 

20 

10 

5 

3 Celospolečenský přínos a sportovní význam pro statutární město Chomutov 
z pohledu vyhlašovatele 

 

 Velký  20 
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Střední 

Malý  

10 

5 

4 Propagace akce žadatelem   

 Nadnárodní propagace 

Celostátní propagace (přenos v TV, samostatný pořad, spot) 

Regionální propagace (tisk, rozhlas, TV) 

20 

10 

5 

5 Počet ročníků akce  

 Nad 10 ročníků  

6-10 ročníků 

Do 5 ročníků 

20 

10 

5 

 Část II. – subjektivní  

6 Formální, věcná správnost a působení žadatele 
 

 žádost odpovídá vypsanému programu, podání žádosti ve stanoveném termínu a 
formě, na předem stanoveném formuláři, úplné a správné vyplnění žádosti, dodání 
všech požadovaných příloh, aktuální kontakty a podpis oprávněné osoby, informace o 
činnosti žadatele, doba působnosti žadatele, reference (uvést v příloze, např. 
doporučující dopisy pod.), kvalita předchozí spolupráce (s městem), zkušenosti s 
podobným projektem (schopnost realizace, personální a technické zabezpečení) 

maximálně 20 
bodů 

7 Zájmy města 
 

 druh pořádané sportovní akce, význam akce pro město, cílová skupina, prezentace města 
– působnost projektu, rozsah propagace, vliv akce na oživení města a aktivní zapojení 
jeho obyvatel 

maximální 
počet bodů 35 

8 Projekt - kvalita, tradice, dopad na veřejnost apod. 
 

 charakteristika a kvalita projektu, historie a význam akce - projektu, kvalita a přiměřenost 
rozpočtu - podíl vlastních a ostatních zdrojů financování 

maximální 
počet bodů 45 

 

Minimální počet dosažených bodů pro podporu žádosti je 140. 

 

 

b) Kritéria pro podprogram podpora talentovaných sportovců (bodové hodnocení) 

 

 PODPORA TALENTŮ  

1 Věk sportovce Počet bodů 

 Mladí talentovaní sportovci ve věku od 10 do 19 let 

Talentovaní sportovci ve věku od 20 do 26 let 

Neprofesionální sportovci nad 26 let 

20 

10 

5 

2 Úspěchy dosažené na úrovni mistrovství ČR a vrcholných soutěží daného sportu  

 Počet diplomů prokazujících umístění na soutěžích, nominačních dopisů, aktuální výpis 
žebříčkového postavení u individuálních disciplin apod. 

Maximálně 50 
bodů 

3 Zájmy města  

 Význam pro město, reprezentace města Maximálně 30 
bodů 

 

Minimální počet dosažených bodů pro podporu žádosti je 70. 
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Okruh způsobilých žadatelů 

 

Žádost o poskytnutí dotace na pořádání sportovních akcí a zajištění účasti na sportovních akcích mohou podat 
právnické osoby, fyzické i podnikající fyzické osoby, vyjma osob, které jsou zahrnuty v dotačním 
programu Podpora vrcholového sportu ve městě Chomutově v roce 2022.  Forma právní subjektivity 
není pro poskytnutí dotace podstatná. 

Žádost o poskytnutí dotace na podporu sportovní přípravy talentovaných sportovců na účast na sportovních 

akcích může podat: 

- v případě registrovaného sportovce organizace, ve které je sportovec registrovaný (sportovní klub 

apod.). Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.  

Žadatel musí mít své sídlo (dle oficiálních veřejných rejstříků) na území města Chomutova. 

 

- V případě neregistrovaného sportovce sám sportovec jako fyzická osoba.  

Žadatel musí mít bydliště na území města Chomutova. 

 

Lhůta pro podání žádosti 

 

• Žádosti lze podávat po celý rok, nejpozději však měsíc před začátkem daného projektu. 

• V případě, že dojde k vyčerpání alokovaných finančních prostředků, bude dotační program a příjem 

žádostí ukončen. 

 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

 

• Na přidělení finanční podpory není právní nárok. 

• Přijaté žádosti jsou hodnoceny vždy do 60 dní od jejich doručení. 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

 

Dle ustanovení Zásad poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova. 

 

Další povinné přílohy žádosti: 

 

Žadatelé spolu s formulářem žádosti doloží: 

• Podprogram dotace na projekty – podrobný popis náplně projektu, doplněný zdůvodněním jeho 

významu, přínosu pro město a cílové skupiny 

• Podprogram podpora talentovaných sportovců – kopie diplomů prokazujících umístění na soutěžích, 

nominačních dopisů, aktuální výpis žebříčkového postavení u individuálních disciplín apod. 
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Vzor žádosti plus přílohy 

 

Samostatný materiál (dostupný na grantovém portálu města) 

 

Schvalovací doložka 

 

Program byl schválen usnesením RSMCH č. 787/21 ze dne 08.11.2021 

 
 

 

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

