Dotační možnosti v roce 2018
pro fotbalové kluby

Dotační program :
1. Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba
sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018
Termíny

Příjem žádostí od 24. 5. 2018 do 30.6. 2018
Cílem dotačního programu je podpora rozvoje materiálně technické
základny sportovišť = zabezpečení udržitelnosti stávající kvality
nebo zkvalitnění podmínek pro poskytování tělovýchovných a
sportovních služeb v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a
v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Podporované
aktivity

1/ Nákup sekačky
2/ malý traktor pro údržbu plochy
3/ stroje na odfuk listí
A jiné investiční prostředky
Více informací na odkazu :
https://www.kr-olomoucky.cz/program-na-podporu-investicnich-akciv-oblasti-sportu-provoz-a-udrzba-sportovnich-a-telovychovnychzarizeni-v-olomouckem-kraji-v-roce-2018-prijem-zadosti-24-5-30-6cl-4282.html

Oprávnění
žadatele

Pro právnickou osobu platí minimální podíl spoluúčasti žadatele
z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných
uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele a činí
minimálně 30% celkových předpokládaných uznatelných výdajů
akce.

Výše dotace

Minimální výše dotace na jednu akci činí 40 000,- Kč
Maximální výše dotace na jednu akci činí 200 000,- Kč

Dotační program :
2. Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Olomouckém kraji

v roce 2018
Termíny

Podporované
aktivity

Příjem žádostí od 1.6.2018 do 27.7.2018
Cílem dotačního programu je podpora sportovní činnosti dětí a
mládeže sdružených v oddílech a nebo klubech sídlících
v Olomouckém kraji zaměřená na zkvalitnění přípravy dětí a
mládeže ve veřejném zájmu v souladu s cíli Olomouckého kraje.
Více informací na odkazu :
https://www.kr-olomoucky.cz/program-na-podporu-sportovnicinnosti-deti-a-mladeze-v-olomouckem-kraji-v-roce-2018-prijemzadosti-1-6-27-7-cl-4183.html

Oprávnění žadatele

Sportovní kluby – lze podat více žádostí na různé projekty
( mezinárodní fotbalový turnaj mládeže, celoroční činnost klubu)

Výše dotace

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10 .000,- Kč
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000,- Kč

3. Dotační program – Visegradský fond ( malé projekty)
Termíny

Příjem žádostí od 1.9.2018, 1.12.2018
Cílem Mezinárodního Visegrádského fondu je přispívat k rozvíjení uzší
spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby mezi lidmi. Mezi
členské státy patří Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko.

Podporované aktivity

Malé granty – projekty zaměřené na kulturní spolupráci, vzdělávání, výměnu
mládeže, přeshraniční spolupráci nebo podporu cestovního ruchu. Jeden
projekt může získat maximálně 6 000 EUR a současně grant bude tvořit
maximálně 80% celkových nákladů na projekt. Grant je udělován na dobu 6
měsíců. Ideální varianta je uspořádání mezinárodního turnaje mládeže
spojenou s výměnou trenérských zkušeností a vzděláváním.

Oprávnění žadatele

Sportovní kluby

Výše dotace

Jeden projekt může získat maximálně 6 000 EUR a současně grant bude tvořit
maximálně 80% celkových nákladů na projekt.

4. Můj KLUB – MŠMT – dotace na rok 2019 ( zatím nevyhlášeno, lze
předpokládat.)
Termíny

Podporované
aktivity

Termín pro podání žádosti v listinné i elektronické verzi je konec
prosince 2018
Cílem tohoto programu je v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a dle Koncepce
podpory sportu 2016 – 2025, je podpora sportu dětí a mládeže a
jejich trenérů a vytvářet podmínky pro jejich pohybové aktivity bez
rozdílu talentu, genderu, původu, vyznání,ale i ekonomického a
sociálního statusu, pro organizované a neorganizované sportovce
prostřednictvím sportovních organizací, zapsaných spolků.
Podpora pomocí Programu MŮJ KLUB bude zaměřena na
projekty, jejichž obsahem je především pravidelná a dlouhodobá
činnost určená co nejširšímu spektru dětí a mládeže, podpora
činností a aktivit mladých sportovců a trenérů, které napomáhají
rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých spolků,
a údržbu a provoz sportovních zařízení jednotlivých spolků.
Účelem programu je podpora sportovních aktivit dětí a mládeže
ve věku od 6 do 23 let, a to na základě předložených projektů na
financování sportovních spolků a činnost s tím spojenou,
zahrnující také údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných
dětmi a mládeží.
Oprávněným žadatelem je spolek založený dle ustanovení § 214
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jehož hlavním předmětem
působení je v souladu s jeho stanovami
sportovní činnost.

Oprávnění žadatele

Oprávněný žadatel musí mít :

a) minimální výši členského příspěvku 100,- Kč na osobu za rok v
případě dětí a mládeže ve věku 6 až 23 let
za kalendářní rok 2018.
b) minimální počet dětí a mládeže v rámci sportovního spolku, a
to v počtu alespoň 12 osob ve věku 6 až 23 let.
Výše dotace

1000 Kč na osobu / člena spolku.

Vypracoval :
Bc. Radek Kubíček, MBA – legislativní úsek OFS Olomouc, tel : 775 110 979, email: radovas@email.cz

