
 

 

 

Podmínky dotačního programu Sportovní park 
Pardubice 2022 

 
 

Název programu 
Program podpory sportu – podpora subjektů podílejících se na organizaci Sportovního parku Pardubice 
2022. 
 

Účel, na který mohou být finanční prostředky použity 
Program je zaměřen na podporu subjektů - sportovních klubů a tělovýchovných jednot, případně 
dalších subjektů, které se aktivně podílely na zajištění programu a provozu stanovišť v rámci 
Sportovního parku Pardubice 2022. Prostředky jsou určeny na zajištění programu a provozu stanovišť 
v rámci uvedené akce. 
 

Důvody podpory 
Zajištění a zkvalitnění sportovní činnosti sportovních organizací. Podpora zapojení organizací do 
realizace akce Sportovní park Pardubice 2022, podpora zapojení veřejnosti do sportovního života v 
Pardubicích a umožnění kvalitní propagace sportovních organizací. 

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 
stanoveného účelu 
600.000,- Kč 
 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě 
Maximální výše dotace může činit 35 000,- Kč. 
 

Kritéria pro hodnocení žádostí 
Každá žádost bude zhodnocena po stránce formální, věcné a obsahové. 
 
Formální a věcná správnost 
Podání žádosti ve stanoveném termínu.  
Podání na předem stanoveném formuláři.  
Úplné a správné vyplnění žádosti.  
Dodání všech požadovaných příloh.  
Podepsání žádosti předepsaným způsobem.  
Projekt je v souladu se zadáním.  
Projekt je v souladu s předmětem činnosti či podnikáním žadatele. 
 
Dotace nebude poskytnuta žadateli, který řádně nevyúčtoval dotace za předešlý rok.  
 
Žádosti, které nesplní výše uvedené náležitosti, nebudou odborné komisi pro dotační řízení předloženy 
k hodnocení a posouzení. Komisi bude pouze předložen na vědomí seznam vyřazených žádostí s 
důvodem vyřazení. 
 
Obsahové hodnocení – kritéria  
Počet dnů zajištění programu nebo aktivní organizace na stanovišti v rámci Sportovního parku 
Pardubice 2022. 



 

 

Poskytování služeb pro všechny návštěvníky zdarma.  
 
Dotaci nelze poskytnout subjektu, který obdržel na zajištění provozu sportovního stanoviště při akci 
Sportovní park Pardubice 2022 finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Pardubice nebo 
z rozpočtu společnosti Deep Vision s.r.o. přesahující 20 tis. Kč. 
 

Žadatelé 
Subjekty – tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, případně další subjekty, které se podílely na zajištění 
programu nebo provozu jednotlivých stanovišť v rámci Sportovního parku Pardubice 2022.   

 

Lhůta pro podání žádostí 
15.08.2022 od 5:00 hodin – 31.08.2022 do 23:59:59 hodin. 

Žádost o dotaci je možné podat v uvedeném období, a to každý den vždy od 05:00 hod. do 23:59 hod. 
Každý den v čase od 00:00 hod. do 04:59 hod. je možné s formulářem žádosti o dotaci pracovat, ale 
není možné jej podat (odeslat), a to z důvodu provádění zálohování dat a údržby systému. 

Forma podání žádostí 
Žadatel o dotaci podá žádost elektronicky prostřednictvím aplikace „Portál občana“ (dále jen „Portál 
občana“) na zveřejněném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Portál občana je dostupný na 
webových stránkách statutárního města Pardubice v sekci Občan – Dotace, odkaz na podání 
elektronické žádosti se nachází na pravé části webové stránky. Dostupný je i na odkazu: 
https://eportal.pardubice.eu/gordic/ginis/app/RAP05/#. 
 
 
Žádost o dotaci předložená na jiném než elektronickém formuláři prostřednictvím Portálu občana 
nebude přijata a bude z posuzování a rozhodování o přidělení dotace automaticky vyloučena. 
 
Přílohy žádosti, které budou převyšovat maximální možnou velikost žádosti o dotaci (20 MB) je možné 
po předchozí dohodě (telefonické, emailové) s administrátory dotací z Programu podpory sportu 
doručit elektronicky jinou formou (email, externí elektronické datové úložiště, apod.). 
 
  

Podrobné informace 
Vyhlášené podmínky dotačního programu jsou uvedeny na webových stránkách města: 

https://pardubice.eu/dotace - Program podpory sportu 
 
Doplňující informace podá: 
Mgr. Ondřej Menyhárt, tel. č. 466 859 513, e-mail Ondrej.Menyhart@mmp.cz 
Ing. Jana Kroupová, tel. č. 466 859 473, e-mail Jana.Kroupova@mmp.cz 
 
 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 
Říjen 2022. 
 

Podmínky pro poskytnutí dotace 
Podmínky poskytování dotací jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice a v Pravidlech pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro 
rok 2022 – dokumenty jsou uvedeny v příloze. Poskytování dotací z rozpočtu města se řídí zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  
 

https://eportal.pardubice.eu/gordic/ginis/app/RAP05/
https://pardubice.eu/dotace
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mailto:Jana.Kroupova@mmp.cz


 

 

Uznatelné náklady 
• Nákup a opravy sportovního vybavení a pomůcek neinvestičního charakteru, 

• pitný režim personálního zajištění stanoviště, 

• personální náklady v období 06. – 14.08.2022, 

• pronájem sportovního vybavení a pomůcek v období 06. – 14.08.2022, 

• materiál k propagaci žadatele. 

Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace budou tyto výdaje stanoveny jako výdaje, jejichž výše 
nemusí být prokazována a které budou vyúčtovány paušální částkou (dle ust. § 10a odst. 8 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 

 
Vzor žádosti a příloh 
Náhled žádosti je součástí tohoto vyhlášeného Programu a v období předkládání žádostí bude 
k dispozici v aplikaci „portál občana“. 
 
Přílohy: 

1. Směrnice č. 11/2021 – Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 

Pardubice. 

2. Pravidla poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2022. 

3. Vzor formuláře žádosti o dotaci z Programu podpory sportu na podporu subjektů podílejících 

se na organizaci Sportovního parku Pardubice 2022 včetně příloh. 

 
 

Schváleno Radou města Pardubic dne 20.06.2022 usn.č. R/XXXX/2022 
 
Zveřejněno na úřední desce dne 15.07.2022 a sejmuto z úřední desky bude 01.11.2022 

 


