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pro rok 2021 

Seminář referentů, Praha 8. 9. 2020 



Neinvestiční dotace 
 

Pro Agenturu je klíčové zachování kontinuity 

 

Rozdělení podporovaných oblastí plánuje NSA zachovat 

 

Stávající programy v současné době prochází revizí, hledají se 

úpravy dílčích parametrů a nastavení, část pro 2021, část 2022  

 

Cílem je nastavit jasná dlouhodobá kritéria, digitalizace 

 

Optimalizují se procesy s cílem nastavit zrychlení administrace 

 

NSA se zasadila o úpravu Zásad vlády pro NNO 



Neinvestiční dotace 

  Přehled neinvestičních 
programů/výzev 2021 

Předpoklad vyhlášení 

výzvy 

Můj klub  září/říjen 2020 

REPRE a TALENT září/říjen 2020 

Organizace sportu září – listopad 2020 

Významné sportovní akce srpen/září 2020 

Sportování bez bariér srpen/září 2020 



Neinvestiční dotace – Provoz a údržba 
 

Podpora provozu a údržby sportovních zařízení 

 

V současné době částečně v MŮJ KLUB = nesystémové řešení 

 

Agentura zvažuje návrat samostatného programu 

 

Nutné provést analýzu nákladovosti jednotlivých sportovišť – 

pravděpodobně až od r. 2022 (v současné době NSA 

vyhodnocuje) 
 

 



Investiční dotace 
Investiční programy pro rozvoj sportovní infrastruktury 

 

Nastavení podmínek příznivých pro plánování a přípravu 

investičních akcí (delší lhůta pro podání žádostí, víceletá 

realizace…) 
 

Navázání na předchozí investiční programy a doplnění o nové 

tak, aby byly pokryty v současné době existující mezery 
 

Koordinace s dotčenými partnery (ministerstva, kraje, obce) 
 

Mapování sportovní infrastruktury, využití koncepcí 

jednotlivých sportů  
 

Nově oprávněným žadatelem také 100% obchodní společnosti 

obcí krajů 



Investiční dotace 

  Přehled investičních programů 2021 
Předpoklad vyhlášení 

výzvy 

Kabina   srpen 2020 

Regionální sportovní infrastruktura  Září / říjen 2020 

Krajská sportovní infrastruktura  Říjen / listopad 2020 

Národní sportovní centra  Listopad / prosinec 2020 

Movité strojní investice  Říjen / listopad 2020 

Univerzitní sportovní infrastruktura  Prosinec 20 / leden 21 



Investiční dotace 
 

Program Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 

 

První investiční program připravený k finálnímu schválení – 

NSA chce začít od nejmenších 

 

Připraven na základě informací od sportovního prostředí – 

jedná se o oblast, která dosud nebyla financovaná 

 

Jde o prioritu – i v malých obcích si zaslouží prostředí 

odpovídající 21. století  



Investiční dotace 
 

Návrh podmínek programu „Kabina“ 
 

Dotace až do 800 tis. Kč na každou obec do 3 tis. obyvatel 

(alokováno skutečně na všech 5800 obcí!) 
 

Dotace až do výše 80 % (je v jednání), povinná spoluúčast obce 

10 %  
 

Dotace určena na modernizace stávajících i vybudování nových 

sportovišť – nejedná se jen o zázemí (musí ale vždy být technické 

zhodnocení) 
 

Oprávněný žadatel – zejm. obce a sportovní organizace 
 

Dlouhodobě otevřená výzva (2 až 3 roky) 



Investiční dotace 
 

Návrh podmínek programu  

„Regionální sportovní infrastruktura“ 

 

Navázání výzvy V5, V6 MŠMT 
 

Víceletý program, dvouletá realizace 
 

Předmět podpory 

 technické zhodnocení sportovních zařízení 

 výstavba sportovních zařízení 
 

Financování 

 dotace předpoklad 60 – 70 % 

 předpoklad min. 800 tis, max 40 – 50 mil. 



Investiční dotace 
 

Návrh podmínek programu „Krajská sportovní infrastruktura“ 
 

Investiční program zaměřený na sportoviště krajského významu 
 

Cíl iniciovat v krajích rozvoj sportovní infrastruktury umožňující 

konání VSA 
 

Víceletá realizace (až 3 roky)  
 

Financování 

 předpoklad dotace 33 % 

 předpoklad max. 150+ mil. 



Rejstřík sportovních organizací 
 

NSA připravuje nové optimalizované prostředí.  

Zásadním přínosem je propojení evidenční části s dotační 

žádostí do výzvy Můj klub – zkusí již pro 2021.  

Nejde o izolovaný systém -  napojení na další veřejné rejstříky. 
 

 

        

  

 

 

 

 

 



Mimořádná výzva COVID-Sport 
 

COVID sport I. 

 Oblast podpory A – provoz sportovních zařízení 

 Oblast podpory B – organizace sportovních akcí 

 Oblast podpory C – nájem sportovních zařízení 

 Prodloužen příjem žádostí do 30. 9. 2020 

 

 

COVID sport II. (zvažuje) CÍL = RESTART sportu 

 Probíhá vyhodnocení stávající výzvy a stávající situace s 

COVID = NSA zvažuje další možné zaměření podpory 

(provoz, trenéři…) 



Konec prezentace 

Děkuji za pozornost 


