ZÁKLADNÍ INFORMACE K OBLASTI DOTAČNÍCH TITULŮ PRO ROK 2021
Rada města Brna R8/094 konaná dne 1. 7. 2020 schválila strukturu dotačních programů
pro oblast sportu pro rok 2021, jednotlivé dotační programy byly poté předloženy Komisi Radě
města Brna pro tělovýchovu a sport a následně schváleny Radou města Brna.
V současné době jsou vypsány níže uvedené dotační programy:
➢ Program: Podpora vrcholového sportu – kolektivní sporty, individuální sporty
V rámci vrcholového sportu se poskytování dotací řídí schválenou „Metodikou na podporu
vrcholového sportu ve městě Brně“. Je zde možnost podání žádosti i pro handicapované
vrcholové sportovce.
V tomto dotačním programu se všechny výsledky a podkladové materiály týkají období
od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. V případě nekonání MČR ve výše uvedeném období se
započítávají výsledky z minulého MČR. V případě nestanovení oficiálního pořadí
příslušnými svazy ve výše uvedeném období se započítávají výsledky v době ukončení
soutěže (např. stanovení pořadí po základní části).

➢ PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2021 - podpora provozu sportovišť a pravidelné
sportovní činnosti dospělých
Okruh A - Podpora provozu sportovišť
Podpora je směřována sportovním klubům působícím na území města Brna
na zabezpečení provozu sportovních zařízení (vyjma školních hřišť) na území města Brna.
O provozní náklady se jedná v případě, že je klub vlastníkem sportoviště nebo hradí
provozní náklady na základě nájemní smlouvy. Není možné žádat na provoz sportovišť
komerčního typu, např. posilovny, fitness, sauny a podobná sportovní zařízení.
Okruh B - Podpora pravidelné sportovní činnosti dospělých
Podpora je směřována na zabezpečení pravidelné sportovní činnosti a soutěží dospělých
(tj. sportovci nad 18 let, pokud se nejedná o juniorskou kategorii vypisovanou příslušným
sportovním svazem). V tomto dotačním programu může podat žádost sportovní
organizace, která má minimální 20 aktivních členů starších 18 let (i v rámci více
sportovních odvětví), kteří jsou registrováni v příslušné sportovní organizaci a účastní se
soutěží pořádaných zastřešující organizací nebo jejich organizačními složkami nebo
organizacemi typu např. Sokol, Orel, ASPV. V případě individuálních sportů, je třeba
doložit účast alespoň v jedné soutěži pořádané příslušnými zastřešujícími organizacemi.
V případě kolektivních sportů, je třeba doložit účast alespoň jednoho družstva v soutěži
pořádané příslušnými zastřešujícími organizacemi. Minimální počet 20 dospělých
brněnských sportovců účastnících se soutěží neplatí pro motoristické sporty.
•
•
•

•

V okruhu A a B je možné si podat jednu žádost na rok 2021, která může obsahovat provoz
i činnost dospělých.
V případě, že si žadatel podá žádost o dotaci v okruhu B, tj. na podporu pravidelné
sportovní činnosti dospělých, již není možné si podat žádost na stejné členy v programu
na vrcholový sport a mládežnický sport.
Oprávněným žadatelem nejsou např. obchodní společnosti (s.r.o., a.s.). Dotaci nelze
poskytnout žadatelům, kteří svoji sportovní činnost provozují v rámci školních vzdělávacích
programů na MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ. Dotaci nelze poskytnout organizacím zřízeným městem
Brnem nebo jeho městskými částmi.
V tomto programu již nebude možné žádat samostatně na účast sportovců na významných
sportovních akcích ani na uspořádání sportovních akcí na území města Brna.

➢ PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2021 – Mládežnický sport
V rámci tohoto programu došlo ke sloučení finančních prostředků a také sloučení
dotačních programů Mládežnický sport, Talentovaná mládež, Mládežnický hokej, Ledové
plochy a Plavecké dráhy do jednoho programu s názvem – Program podpora sportu –
Mládežnický sport. Do Programu Mládežnický sport bude také přesunuta část finančních
prostředků z loňského programu pro oblast TV a sportu. Tzn. v tomto dotačním programu
se uvádí veškeré náklady na mládežnickou činnost a také se zde uplatňuje celková výše
požadavku na mládežnickou činnost z rozpočtu města Brna.

MLÁDEŽNICKÝ SPORT 2021 SLOUČENÍ PROGRAMŮ

Mládežnický sport

Talentovaná mládež

Mládežnický hokej

Ledové plochy

Plavecké dráhy

TV a sport

V programu – Mládežnický sport jsou podporováni brněnští mládežničtí sportovci
registrovaní v daném sportovním svazu nebo zastřešující organizaci Sokol, Orel, ASPV
atd., kteří se pravidelně účastní dlouhodobých nebo svazových soutěží nebo soutěží
zastřešujících organizací Sokol, Orel, ASPV atd. a reprezentují brněnský sportovní klub.
Za registrovaného je považován pouze aktivní sportovec/hráč, který je registrován ve
sportovním svazu a účastní se pravidelně soutěží. V případě hostování může hráče
vykázat pouze klub, ve kterém hráč hostuje.
Žádost na mládežnický sport lze podat v případě, že má sportovní organizace:
•

•
•
•

u individuálních sportů zaregistrováno minimálně 10 mládežnických členů účastnících se
minimálně tří dlouhodobých nebo svazových soutěží vypisovaných jednotlivými
sportovními svazy, ev. jeho organizačními složkami příp. zastřešujícími organizacemi
(Sokol, Orel, ASPV atd.) nebo soutěží zařazených v termínové listině,
u kolektivních sportů zaregistrována min. dvě družstva účastnící se dlouhodobých nebo
svazových soutěží vypisovaných jednotlivými sportovními svazy, ev. jeho organizačními
složkami příp. zastřešujícími organizacemi (Sokol, Orel, ASPV atd.),
uznatelné výsledky jsou od 1. 1. 2019 do dne podání žádosti, nejpozději však k 30. 10.
2020,
mládežnické sportovce ve sportovním odvětví uvedeném ve výzvě určené pro tento
program.
Mládežnickou kategorií se rozumí zpravidla sportovci do 18 let věku včetně. V případě,
že sportovní svaz má určenou juniorskou kategorii pro sportovce starší 18 let, je možné je
také v rámci soutěžní mládežnické kategorie započítat. Na členy starší 18 let (musí se
jednat o juniorskou kategorii určenou příslušným svazem), na které je podána žádost o
dotaci v tomto programu, nelze již žádat v programu vrcholový sport a podpora pravidelné
činnosti dospělých.

➢ Program: Podpora handicapovaných sportovců
Podpora je směřována všem sportovním klubům působícím na území města Brna
zaměřeným na sportovní činnost handicapovaných sportovců bez rozdílu výkonnosti,
věkových kategorií a odvětví.
Pro podporu není nutná účast členů sportovních klubů v organizovaných soutěžích.
U dotací pro handicapované sportovce může žadatel na základě vyhlášeného programu
v daném roce předložit:
1x žádost na činnost dospělých i mládežnických handicapovaných sportovců
1x žádost na uspořádání jednotlivých sportovních akcí např. krajského a republikového
významu (Akce menšího rozsahu je nutné zařadit do žádosti na činnost klubu).
Tento dotační program řeší poskytování finančních prostředků ve všech oblastech
provozování sportovní činnosti handicapovaných sportovců. V případě, že splní podmínky
platné Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně, lze si podat žádost na
vrcholový sport, není však možné si podat žádost v jiném dotačním programu.
Bližší informace naleznete ve zveřejněných Výzvách k podání žádostí o poskytnutí
neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna.
V případě, že Zastupitelstvo města Brna schválí finanční prostředky v rozpočtu města Brna
pro rok 2021, budou následně vypsány níže uvedené dotační programy. Jejich bližší
specifikace bude uvedena ve zveřejněných výzvách:
➢ Program: Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně
A – významné sportovní akce typu Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Grand Prix
B – MČR a Český pohár
C – ostatní sportovní akce celoměstského či regionálního významu s náklady nad
200 000,- Kč
(Akce menšího rozsahu je nutné zařadit do žádosti na činnost klubu).

V návaznosti na současnou situaci související s pandemií Covid-19 je preferovaným
způsobem podávání žádostí:
•
•
•

zaslání poštou na adresu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB, Dominikánské
nám. 3, 601 67 Brno,
osobní předání do připravené přihrádky pro doručenou poštu na vrátnici na adrese Odbor
školství, mládeže a tělovýchovy MMB, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno,
odevzdání na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovské nám. 3, Brno.

Při odevzdání žádosti na obálku prosím vždy uveďte Program, které ho se žádost týká. Tj.:
Vrcholový sport
Provoz a činnost dospělých
Mládežnický sport
Handicapovaní sportovci

