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Pravidla pro žadatele a příjemce dotačního titulu „Podpora sportovců 
reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/ mistrovství Evropy v roce 
2022“ (neinvestiční projekty) 

 

I.  Účel dotačního titulu 

Účelem dotačního titulu je podpora sportovců, kteří se účastní mistrovství světa (dále jen MS) nebo 
mistrovství Evropy (dále jen ME) v roce 2022 v individuálních sportech. Podpora není určena pro týmy. 

 

II.  Důvody podpory stanoveného účelu 

- odlehčení finanční zátěže sportovců spojené s účastí na MS a ME 

- podpora talentovaných jedinců z Plzeňského kraje ve sportovní činnosti 

- prezentace Plzeňského kraje ve světě/Evropě prostřednictvím sportovců z Plzeňského kraje 

 

III. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků dotačního titulu 

Celkový objem finančních prostředků programu: 1 400 000 Kč 

 

IV.  Výše dotace 

O dotaci lze žádat a dotace bude poskytnuta ve výši maximálně 100 000 Kč.  

Žadatelem požadovaná výše dotace musí být zaokrouhlena na celé stokoruny.  

 

V.  Žadatel o finanční dotaci 

Způsobilým žadatelem o finanční dotaci v tomto dotačním titulu je fyzická osoba účastnící se MS/ME 
v individuálním sportu s trvalým pobytem v Plzeňském kraji nebo právnická osoba, v níž je sportovec v 
individuálním sportu s trvalým pobytem v Plzeňském kraji řádně registrován. Právnická osoba, která může 
být žadatelem, je pouze:  

 spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění 
pozdějších předpisů 

 pobočný spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění 
pozdějších předpisů 
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VI. Závazná kritéria a podmínky pro udělení dotace na projekt 

1. Sportovec se musí účastnit MS/ME v období od 01.01.2022 do 31.12.2022. Výjimku mají sportovci, 
kteří se účastní mistrovství na přelomu roku 2022/2023, zde je podmínkou start na mistrovství v roce 
2022 a ukončení účasti na mistrovství do 15.01.2023    

2. Žádost musí být podána přes systém eDotace před konáním MS/ME. Výjimku tvoří pouze sportovci, 
kteří se účastní MS/ ME v termínu od 01.01.2022 do 28.02.2022, tito sportovci mohou žádat o dotaci 
zpětně, nejpozději však 07.03.2022.  

3. Na jednoho sportovce (fyzickou osobu) mohou být podány maximálně 2 žádosti  - jedna na MS a jedna 
na ME.   

4. Žadatel může podat maximálně 2 žádosti – jednu na MS a jednu na ME 

5.  Sportovec musí být bezúhonný. 

6. Sportovec, jehož účast na MS/ME je dotovaná, musí mít trvalý pobyt v Plzeňském kraji, jinak nebude 
smlouva o poskytnutí dotace uzavřena. 

7. Před podpisem smlouvy je nutné doložit doklad o účasti na MS/ME (potvrzení přihlášky na MS/ME, 
platba startovného apod.). 

8. Vyplněná žádost v aplikaci eDotace je platná pouze ve stavu „PODÁNO“ nebo „DOPRACOVÁNO“. 
Žádosti, které zůstanou ve stavu „ZALOŽENO“ a „VRÁCENO K DOPRACOVÁNÍ“ nebudou přijaty k 
dalšímu hodnocení 

9. Název akce – uvedený název akce je závazný. Tento název bude žadatelem povinně používán ve všech 
dokladech souvisejících s realizací dotované akce (výjimečně může být název při administrativní 
kontrole žádosti vhodně upraven tak, aby vystihoval řešenou akci/účel dotace).  

10. Dotovaný projekt z tohoto titulu nelze spolufinancovat z další finanční podpory ze strany Plzeňského 
kraje  

 

VII. Uznatelné náklady 

1. Uznatelnými náklady projektu se pro účely tohoto projektu rozumí:  

a) registrační poplatek na MS/ME (startovné),  

b) náklady na veřejnou dopravu do místa konání MS/ME pro sportovce nebo v případě užití vlastního 
dopravního prostředku paušální příspěvek ve výši 7 000 Kč na dopravu do místa konání MS/ME 
(v případě kombinované dopravy bude uznán vyšší náklad), 

c) náklady na ubytování sportovce (2 noci před konáním MS/ME, v průběhu konání MS/ME a noc po 
konání MS/ME),  

d) náklady na vybavení/materiál/oblečení související s účastí sportovce na MS/ME ve výši  
max. 15 000 Kč, 

e) náklady na prezentaci Plzeňského kraje ve výši max. 1000 Kč.  
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2. Odbor kancelář hejtmana má právo za poskytovatele rozhodnout o uznatelnosti sporných nákladů 
projektu.  
 

3. Uznatelné náklady projektu musí být z období od 01.01.2022 do 31. 12. 2022, výjimku tvoří pouze 
náklady na veřejnou hromadnou dopravu, které mohou být z období od 01.09.2021 do 15. 01. 
2023 a náklady na registrační poplatek (startovné na MS/ME), které mohou být z období od 01. 
01. 2021 do 31. 12. 2022, přičemž účast sportovce na MS/ ME musí být v období od 01. 01.2022 
do 15. 01. 2023. 

VIII. Lhůta pro podání žádosti  

Žádosti o dotace lze podávat průběžně od 25.02.2022 do 30.10.2022, v případě vyčerpání finančních 
prostředků v dotačním programu je poskytovatel oprávněn ukončit lhůtu pro podání žádosti dříve. 

Žádost musí být podána výhradně elektronicky prostřednictvím systému eDotace. 

 

IX.  Hodnocení žádosti o finanční dotaci 

Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Plzeňského kraje provede formální kontrolu doručených 
žádostí. Po formální kontrole předá žádosti k posouzení hodnoticí komisi, jejíž složení stanoví Rada 
Plzeňského kraje. Posuzování žádostí a souvisejících dokumentů bude prováděno v souladu s podmínkami 
stanovenými v tomto vyhlášení.  

Míra naplnění hodnotícího kritéria bude vyjádřena bodovým ohodnocením. Žádosti, které získají méně než 
8 bodů, budou vyřazeny. Hodnoticí komise má právo upravit výši navrhované dotace oproti požadované 
výši dotace dle možností rozpočtu vyčleněného pro tento dotační program.  

Hodnoticí komise po posouzení žádostí vydá doporučení Radě Plzeňského kraje, která rozhodne o 
poskytnutí či neposkytnutí dotace. O schválení poskytnutí či neposkytnutí dotace budou žadatelé následně 
vyrozuměni prostřednictvím systému eDotace. 

 

Kritéria formální kontroly 

Žadatel je oprávněným žadatelem dle stanovených podmínek ANO/ NE 

Žádost je v souladu s účelem vyhlášeného dotačního programu ANO/ NE 

Žádost včetně souvisejících dokumentů je řádně podepsaná oprávněnou osobou ANO/ NE 

Všechny formální náležitosti včetně povinných příloh jsou doloženy ANO/ NE 

Žadatel plnil v minulých letech dotační morálku ANO/NE 

Účast na MS/ME je v období dle pravidel dotačního programu ANO/ NE 

V případě, že žádost nesplní některé kritérium výše uvedené, nebude dále hodnocena. 
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X. Žádost o dotaci 

Žádost se všemi povinnými přílohami musí být podána elektronicky přes systém eDotace, který je přístupný 
na internetových stránkách http://dotace.plzensky-kraj.cz, kde jsou umístěny i formuláře k žádosti o 
dotaci. 

Žádost obsahuje tyto povinné přílohy: 

a) řádně vyplněný Formulář žádosti o dotaci, který je přílohou těchto pravidel, podepsaný 
statutárním orgánem/žadatelem, 

b) úplný výpis ze spolkového rejstříku (neplatí pro fyzické osoby), 

c) úplný výpis z rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR z evidence skutečných majitelů (neplatí pro 
fyzické osoby), 

d) potvrzení o vedení bankovního účtu nebo výpis z bankovního účtu žadatele, na který v případě 
poskytnutí dotace budou převedeny finanční prostředky, 

e) podrobný rozpočet projektu obsahující předpokládané částky za uznatelné náklady, viz bod VII. 
Uznatelné náklady (startovné, doprava, ubytování, vybavení, prezentace Plzeňského kraje). 

Plzeňský kraj si vyhrazuje právo vyžádat si kdykoliv v průběhu administrace, hodnocení, realizace a 
vyúčtování projektu další případné dokumenty související s realizací projektu.  

Přílohy musí být vloženy do systému eDotace JEDNOTLIVĚ a musí být VÝSTIŽNĚ POJMENOVANÉ. 

Vícestránkové přílohy budou naskenované v jednom souboru, ne po jednotlivých stránkách. Přílohou 

nemůže být komprimovaný soubor, např. ve formátu zip. Tato pravidla pro vkládání příloh žádosti platí i 

pro doplnění podkladů a pro vyúčtování dotace. 

Vzor žádosti a jejích příloh je přílohou tohoto dotačního programu a je zveřejněn na internetových 
stránkách http://dotace.plzensky-kraj.cz. 

Předpokládaný termín rozhodování o žádosti na řádné schůzi Rady Plzeňského kraje v roce 2022 
je do 90 dnů od přijetí žádosti. 

 

 

 

Kritéria hodnocení 
Bodové 
hodnocení 

Podrobný položkový rozpočet projektu, náklady obvyklé v místě a čase  0 - 3 

Přiměřenost rozpočtu odpovídající cílům a obsahu projektu 0 - 3 

Náročnost kvalifikace na MS/ME 0 - 5 

Míra prezentace Plzeňského kraje na MS/ME 0 - 5 

Žadateli je na projekt poskytována spoluúčast z jiných zdrojů (žádná/ 1 subjektem/ 2 
subjekty/ vícero subjekty)  

0 / 1 / 2 / 3 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/
http://dotace.plzensky-kraj.cz/
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XI. Poskytnutí dotace 

Po schválení poskytnutí dotace v Radě Plzeňského kraje bude mezi poskytovatelem a žadatelem uzavřena 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace, která stanoví podrobné podmínky čerpání 
dotace a vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a žadatelem, vše v souladu s tímto 
programem. 

Žadatel je povinen poskytnout poskytovateli řádnou součinnost při uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace. Nebude-li smlouva ze strany žadatele podepsána do 30 dnů od výzvy k podpisu (výzva 
je zaslána žadateli prostřednictvím aplikace eDotace), má poskytovatel právo smlouvu s žadatelem již 
neuzavírat. 

Příjemce dotace musí vždy dostatečně prezentovat, že projekt je spolufinancován z rozpočtu Plzeňského 
kraje. V rámci účasti MS/ME musí být viditelně použito logo Plzeňského kraje a zdokumentováno fotografií. 
Bližší podmínky prezentace spolufinancování Plzeňského kraje stanoví veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 
dotace.  

Po ukončení projektu je žadatel povinen vyúčtovat poskytovateli využití dotace, včetně závěrečné 
zprávy o průběhu závodu a umístění. V případě nedodržení termínu pro podání vyúčtování nebo 
nedodání kompletních dokladů k vyúčtování, bude žádost podaná v dalších letech vyřazena 
z hodnocení. Náležitosti vyúčtování a termín jeho podání stanoví veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 
dotace. Vyúčtování projektu musí být provedeno elektronicky přes systém eDotace, který je přístupný na 
internetových stránkách http://dotace.plzensky-kraj.cz, kde budou umístěny i formuláře a seznam 
povinných dokumentů k vyúčtování. 

Poskytovatel dotace je oprávněn kontrolovat u žadatele využití dotace. Podrobnosti kontroly využití 
dotace stanoví veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. 

Na poskytnutí dotace nemá žadatel nárok až do uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

XII. Závěrečná ustanovení  

Dotovaný projekt z tohoto dotačního titulu nelze spolufinancovat z další finanční podpory ze strany 
Plzeňského kraje. 

Plzeňský kraj má právo si kdykoli v průběhu administrace, hodnocení, realizace a vyúčtování projektu 
vyžádat další dokumenty související s realizací projektu. 

Žádost podaná v rozporu s tímto vyhlášeným programem bude vyřazena. 

 

 

Kontakt na administrátora: 
Mgr. Petra Buřičová 
E-mail: petra.buricova@plzensky-kraj.cz 
Telefon: +420 604 743 910, 377 195 319 

 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/
mailto:petra.buricova@plzensky-kraj.cz

