PŘÍKLADY MOŽNÉHO VYUŽITÍ DOTACE
PROGRAM IV – Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů
souvisejících:
a) se zabezpečením účasti členů klubu (oddílu) příjemce na sportovních
akcích
 Doprava (autobus, vlak, MHD, letenka), cestovné (na základě cestovního
příkazu, paragon za nákup pohonných hmot při doložení cestovní knihy),
stravné, ubytování, startovné, registrace.


Služby zdravotníka, maséra, fyzioterapeuta a jiného odborníka.

b) s nákupem, údržbou a opravou sportovního materiálu a vybavení,
s nákupem služeb spojených se zabezpečením sportovní činnosti
příjemce
 Nákup, údržba a oprava veškerého sportovního materiálu a vybavení.


Nákup materiálu a vybavení, souvisejícího s provozováním sportovní
činnosti (kamera, televize, dataprojektor, DVD přehrávač, PC – natáčení
tréninku, pračka na praní dresů, mobilní telefon).



Nákup výživových doplňků. Ortézy, keleny a jiný zdravotnický materiál.



Nákup veškerých služeb, souvisejících se sportovní činností, tréninkem
a regenerací (např. praní dresů, tvorba choreografie, masér, fyzioterapeut,
další odborník, vstupné /bazén…/).



Zdravotní prohlídka u lékaře.

c) se zabezpečením soustředění členů klubu (oddílu) příjemce,
s pořádáním sportovních výcvikových a náborových akcí příjemce
 Doprava, cestovné, stravné, ubytování, regenerace.


Vstupné.



Služby zdravotníka, maséra fyzioterapeuta a jiného odborníka.

d) s údržbou a provozem sportovního areálu příjemce
 Energie, vodné, stočné, uhlí.


Pořízení, úpravy a opravy povrchů a veškerého zázemí sportovišť (např.
nejen úhrada služeb, ale také nákup pohonných hmot, hnojiv, pesticidů,
deratizace, barvy, laky, závlahové zařízení.)

e) s pronájmem tělovýchovných a sportovních zařízení, sportovního
areálu pro příjemce
 Pronájem sportovních zařízení, sportovního areálu, sportovního materiálu
a vybavení, dopravních prostředků (např. letadlo pro parašutisty).
s pořádáním domácích sportovních akcí příjemce, včetně odměny
rozhodčím
 Materiálně-technické zabezpečení akce (doprava, cestovné, ubytování,
ozvučení, osvětlení, služby moderátora, časomíra, vyznačení a příprava
tratě, závodiště, uzávěry silnic a dopravní značení, zdravotní služby, dozor
policie a hasičů, masér, fyzioterapeut a jiný odborník, občerstvení, strava
pro účastníky, pitný režim, pronájem sociálního zařízení, nákup sportovního

f)

materiálu, pohárů a cen pro účastníky akce, finanční a nefinanční odměna
rozhodčím, drobná finanční a nefinanční odměna organizátorům,
pořadatelům a ostatnímu pomocnému personálu /podavač míčků,
pomocníci na trati, startér/ ceny nelze poskytovat formou finanční
odměny/).


Finanční odměna trenérům mládeže



Propagace sportovních akcí příjemce

