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Cíl semináře

dozvědět se, kde informace a podklady k dotačnímu programu naleznu

vědět, jaký má dotační program účel

vědět, jaká budou hodnotící kritéria

seznámit se příklady modelových projektů

seznámit se s programem tak, aby byla správně podána žádost



Kde najdu informace k programu

• www.ostrava.cz→ ÚŘAD→ Dotace→ Tělovýchova a sport
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http://www.ostrava.cz/


• www.fajnovysport.cz → Dotace → Informace pro žadatele na

poskytnutí peněžních prostředků

Kde najdu informace k programu

http://www.fajnovysport.cz/


Účel dotačního programu 

• podpora společensky odpovědné činnosti sportovních klubů a subjektů

• zaměření → děti a mládež, zdravotně postižené, sociálně znevýhodněné,

seniory, žáky a studenty škol

• zejména

• posilování kladného vztahu ke sportu

• aktivace k pohybu po pandemii Covid-19 (příměstské tábory, trenéři ve

školách, programy a aktivity na veřejných hřištích, …)

• zpřístupnění sportovních areálů a infrastruktury nesportovcům

Účel dotačního programu a důvody podpory



Název programu: Program na podporu společensky odpovědných

projektů v oblasti sportu realizovaných na území statutárního města

Ostravy v roce 2022 (ŠaS/CSR)

Předpokládaný objem finančních prostředků: 10 000 000 Kč

Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt: 30 000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace na jeden projekt: 1 000 000 Kč

Lhůta pro podání žádosti: 02.05. - 18.05.2022

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 06/2022

Dotační program – základní informace



1. žadatel musí existovat nejméně jeden rok

2. žadatel je oprávněn předložit maximálně dvě žádosti (dva různé projekty).

3. předpokladem poskytnutí dotace je vyrovnání veškerých závazků žadatele vůči

SMO

4. žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky

5. předmětem podpory nemohou být aktivity v rámci běžné činnosti žadatele

6. smlouva je uzavírána výhradně v elektronické podobě

7. způsobilým žadatelem je právnická osoba působící na území SMO, hlavní

oblastí činnosti je pohyb, sport a tělovýchova

8. projekt musí být realizován na území SMO (tzn. městských obvodů) nebo …

výstupy budou v maximální výši využity na jeho území a významně přispějí k

propagaci města

Všeobecné podmínky



• technické zajištění realizace projektu

• spotřeba energií související s realizací projektu

• nájem a podnájem sportoviště, včetně služeb s nájmem a podnájmem

spojených

• odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně zákonných

odvodů

o maximální sazba do 300 Kč za hodinu + zákonné odvody, maximálně však do výše 40 tis.

Kč na osobu a měsíc

o náklady zaměstnanců, u nichž žadatel na tutéž pracovní pozici nevyúčtovává mzdové

náklady

o jedna osoba může mít v rámci uznatelných nákladů uzavřenu pouze jednu dohodu

• služby prokazatelně související s realizací projektu

• doprava prokazatelně spojená s realizací projektu

• sportovní materiál a vybavení včetně možného potisku, věcné ceny

• zdravotnický materiál, mimo šeky a dárkové poukazy

• náklady na stravování, krátkodobé ubytování

• paušál do 10 %, maximálně 20 000 Kč

Uznatelné náklady projektu



žádost je podána na formuláři prostřednictvím systému EvAgend, vč. příloh, kterými

jsou:

• čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu „de minimis“

• prostá kopie dokladu o běžném účtu

• výpis z evidence skutečných majitelů

• v případě potřeby plnou moc

i) el. podpis → je podepsána přímo žádost

ii) není-li el. podpis

- fyzické vytištění → podpis → zaslání

- 1 statutár→ vygenerované pdf je zasláno DS

- více statutárů→ musí podepsat všichni a zaslání nebo konverze DS

Podmínky pro podání žádosti



A. kvalita projektu (0 - 20 b)

A.1. soulad 

projektu s účelem 

programu

3 - 6 b Projekt je plně v souladu s účelem Programu.

0 - 2 b Projekt neodpovídá účelu Programu.

A.2. dostatečný 

popis projektu

3 - 4 b 

Popis projektu je výstižný, aktivity projektu na 

sebe logicky navazují (dostatečný popis 

projektu, aktivit, cílové skupiny, časového 

harmonogramu).

0 - 2 b

Popis projektu není dostatečný, aktivity na sebe 

nenavazují, chybí odborné zajištění projektu 

(nedostatečný popis projektu, aktivit, cílové 

skupiny).

A.3. potřebnost 

projektu ve 

vztahu k cílové 

skupině

6 -10 b
Projekt je inovativní, zajišťuje potřebnost aktivit 

na území města Ostravy.

1 - 5 b
Realizace projektu je efektivní, ale dlouhodobý 

přínos projektu chybí.

0 b
Projekt není efektivní z dlouhodobého hlediska, 

nedojde k dosažení změn.

Kritéria hodnocení dotačního programu 



B. aktivity projektu (0 - 15 b)

B.1. popis 

jednotlivých 

aktivit projektu

5 - 8 b
Aktivity projektu jsou jednoznačně popsané, 

promyšlené a v logické vazbě.

0 - 4 b
Chybí jednoznačný popis aktivit nebo chybí 

logická vazba aktivit.

B.2. reálnost 

aktivit projektu s 

ohledem na 

harmonogram

3 - 7 b

Aktivity odpovídají harmonogramu projektu a 

jejich realizace je z časového hlediska 

proveditelná.

0 - 2 b

Aktivity projektu jsou rozporu s 

harmonogramem projektu, hrozí, že nebudou 

realizované v plném rozsahu.

Kritéria hodnocení dotačního programu 



C. rozpočet projektu (0 - 10 b)

C.1. konkrétnost a 

srozumitelnost 

rozpočtu

4 - 6 b

Rozpočet je konkrétně specifikován, je 

srozumitelný ve vztahu k aktivitám a jednotlivé 

položky jsou uznatelné v rámci Programu.

0 - 3 b

Rozpočet není zcela srozumitelný, nenavazuje na 

aktivity, položky nejsou zcela uznatelné v 

návaznosti na Program.

C.2. adekvátnost 

položek rozpočtu 

3 - 4 b

Výše rozpočtu je v souladu s projektem, ceny 

jednotlivých položek odpovídají cenám obvyklým 

v místě a čase, položky jsou adekvátní vzhledem 

k aktivitám.

0 - 2 b

Rozpočet je nadhodnocený/podhodnocený, ceny 

jednotlivých položek jsou 

nadhodnoceny/podhodnoceny, neodpovídají 

aktivitám projektu.

D. spolupráce s žadatelem (0 - 5 b)

D.1. předchozí 

spolupráce s 

žadatelem

0 - 5 b
Řádné a včasné vypořádání předchozích projektů 

včetně prezentace projektu a jeho výstupů.

0 - 50 b

Kritéria hodnocení dotačního programu 



„Trenéři do škol“

• trenér ve škole

• seznámení se s konkrétním sportu → různé sporty v průběhu roku

• edukace pro učitele

Modelové příklady 



Organizace turnaje/aktivity pro děti nezapojené do sportovních 

klubů

• vybraný sport pro děti nezapojené do sportovního klubu

• zapojení dětí a mládeže, kteří běžně nesportují

• zatraktivnění pohybové aktivity pro „nesportovce“

• možnosti využití veřejného místa k jeho zatraktivnění (wokrouty, cyklistické 

stezky, parky, …)

Modelové příklady 



Bezpečná jízda na kolech, elektrokolech, koloběžkách apod.

• nárust používání kol, elektrokol, koloběžek

• zvýšení povědomí o bezpečnosti

• vidět a být viděn

• základní rozsah údržbových prací

• předvídání situací

• poskystnutí a zavolání pomoci, vč. lokace

• zmapování bezpečných cyklostezek

• vzdělávat seniory a ostatní skupiny, jak pracovat s elektrokoly

Modelové příklady 



Technika správného běhu od hlavy až k patě pro veřejnost

• výuka techniky správného běhu

• hýbat se dlouhodobě zdravě

• správná technika → vyvinout menší úsilí a zvýšit efektivitu

• pohyb efektivnější – pohyb je zábavnější

Modelové příklady 



Program sebeobrany – výcvik obrany, v detekci a reakci na hrozby

• poznání potenciální hrozby a vypořádání se s nimi

• cvičení pro rozvoj fyzické flexibility a sebekázně 

• účinné využití řeči těla → jak se nestát obětí

• naučit se bránit ve veřejných prostorech

• pro všechny věkové kategorie vč. zdravotně postižených

Modelové příklady 



Sportoviště

• zajištění provozu sportoviště pro vybrané cílové skupiny

• zajištění odborného dohledu s cílem edukace daného sportu při využití 

sportoviště

• vytvoření speciálních programů pro využití veřejného sportoviště

Modelové příklady 



Cvičení pro seniory, zdravotně postižené...

• bezplatné kurzy, jak cvičit venku, doma

• prezentace dostupných materiálů

• možnosti využití online 

• kolektivní sportovní hry (posilující paměť, zvyšující fyzickou flexibilitu, energii, 

sílu, mentální relaxace)

• pro všechny věkové kategorie vč. zdravotně postižených (pro seniory třeba 

zdravotní a fyzioterapeutické cvičení).

Modelové příklady 



workshop na téma „Příprava projektu“ dne 12.04.2022 se od 15:30

hod. ve Výstavní síni ve 4. podlaží v prostorách Magistrátu města

Ostravy.

Případnou účast, popř. možnost konání dalšího workshopu

konzultujte se zástupci oddělení sportu.

Vaše dotazy ? 

Modelové příklady 



Děkujeme za pozornost 

tým oddělení sportu odboru školství a sportu MMO

www.fajnovysport.cz

Statutární město Ostrava

Školství a sportu

www.ostrava.cz

http://www.fajnovysport.cz/

