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FYZICKÁ OSOBA REGISTROVANÁ VE SPORTOVNÍ ORGANIZACI

PODPORA JEDNORÁZOVÁ FINANČNÍ

Záměr podpory: Podpora sportovního rozvoje a aktivního trávení volného času sociálně 
a/i/nebo zdravotně znevýhodněných 

Grantový okruh: A 1. 2. Jednorázová finanční podpora fyzických osob, již registrovaných 
sportovců ze sociálně znevýhodněných skupin nebo/a/ handicapovaných a/nebo/
sportovců po úrazu

Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 20.000,–

Okruh způsobilých žadatelů: fyzické osoby sociálně znevýhodněné a/nebo/i handicapova-
ní registrovaní sportovci

Lhůta pro podání žádostí: vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce 

Kritéria pro hodnocení žádosti: 

• obsahový soulad s podmínkami vyhlášeného grantového okruhu 
• vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti včetně příloh na předepsaných
  formulářích 
• reálnost uskutečnění podpory z hlediska časového, organizačního a ekonomického 
• dodržení lhůty pro podání žádosti 
• správné označení obálky se žádostí 
• řádné vyúčtování finančních prostředků již dříve poskytnutých 
 
Účel a podmínky pro poskytnutí dotace: 

• z přidělené dotace mohou být hrazeny zejména náklady na zakoupení sportovního  
 náčiní a vybavení, členský příspěvek, startovné, cestovní náklady, náklady na 
 ubytování nebo stravování (např. na soustředění), pro handicapované příspěvek 
 na pomůcky umožňující začlenění do sportovních oddílů 
• žadatel žádající o podporu ve skupině A 1. 2. je povinen doložit potvrzení o čerpání
  sociální podpory, průkaz ZTP nebo rozhodnutí o umístění dítěte do dětského domova 
• žadatel je dále povinnen předložit průkaz registrovaného sportovce nebo 
 potvrzení ze sportovního klubu 
• závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace je příjemce dotace povinen ode  
 vzdat nejpozději do jednoho měsíce po ukončení poskytnutí podpory na předepsa 
 ném formuláři, který tvoří přílohu smlouvy o poskytnutí dotace 
• souhlas s využitím osobních údajů pro účely mediální komunikace Wannado Pomáhá
• se všemi povinnými přílohami, zašle příjemce forodokumentaci jako nepovinnou
  přílohu vyúčtování

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 10. dne následujícího měsíce po lhůtě termínu pro 
podání žádostí. Ve výjimečných případech se může komise sejít operativně.

Termín finančního vypořádání dotace: do jednoho měsíce po ukončení poskytnutí podpory.
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PODPORA DLOUHODOBÁ FINANČNÍ

Záměr podpory: Podpora sportovního rozvoje a aktivního trávení volného času sociálně 
a/i/nebo zdravotně znevýhodněných 

Grantový okruh: B 1. 2. Dlouhodobá finanční podpora fyzických osob, již registrovaných 
sportovců ze sociálně znevýhodněných skupin a/nebo/i handicapovaných 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 1.000,–/měsíčně od schválení vždy do 
konce kalendářního roku

Okruh způsobilých žadatelů: fyzické osoby sociálně znevýhodněné a/nebo handicapovaní 
již registrovaní sportovci

Lhůta pro podání žádostí: vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce 

Kritéria pro hodnocení žádosti: 

• obsahový soulad s podmínkami vyhlášeného grantového okruhu 
• vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti včetně příloh na předepsaných 
 formulářích 
• reálnost uskutečnění podpory z hlediska časového, organizačního a ekonomického 
• dodržení lhůty pro podání žádosti 
• správné označení obálky se žádostí 
• řádné vyúčtování finančních prostředků již dříve poskytnutých 

Účel a podmínky poskytnutí dotace: 

• z přidělené dotace mohou být hrazeny zejména náklady na pravidelné nákupy 
 sportovního náčiní a vybavení, členské příspěvky, pravidelná účast na sportovních
 akcích, startovné, cestovní náklady, náklady na ubytování, zajištění pitného režimu
  nebo stravování (např. na soustředění), pravidelný příspěvek na pomůcky umožňující
 začlenění do sportovních oddílů 
• žadatel žádající o podporu ve skupině B 1. 2. je povinen doložit potvrzení o čerpání
 sociální podpory, průkaz ZTP nebo rozhodnutí o umístění dítěte do dětského domova 
• žadatel je dále povinnen předložit průkaz registrovaného sportovce nebo potvrzení
  ze sportovního klubu 
• finanční podpora bude ukončena nejpozději k poslednímu dni v kalendářním roce  
• závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace je příjemce dotace povinen 
 odevzdat nejpozději do jednoho měsíce po ukončení poskytnutí podpory 
 na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu smlouvy o poskytnutí dotace 
• souhlas s využitím osobních údajů pro účely mediální komunikace Wannado Pomáhá 
• se všemi povinnými přílohami, zašle příjemce forodokumentaci jako nepovinnou
  přílohu vyúčtování

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 10. dne následujícího měsíce po lhůtě termínu pro 
podání žádostí. Ve výjimečných případech se může komise sejít operativně. 

Termín finančního vypořádání dotace: do jednoho měsíce po ukončení poskytování pod-
pory, nejpozději poslední den v lednu následujícího kalendářního roku.
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PODPORA JEDNORÁZOVÁ MATERIÁLNÍ

Záměr podpory: Podpora sportovního rozvoje a aktivního trávení volného času sociálně 
a/i/nebo zdravotně znevýhodněných 

Grantový okruh: A 2. 2. Jednorázová materiální podpora fyzických osob, již registrovaných 
sportovců ze sociálně znevýhodněných skupin nebo/a/i handicapovaných 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 20.000,–

Okruh způsobilých žadatelů: fyzické osoby sociálně znevýhodněné a/nebo handicapovaní 
již registrovaní sportovci

Lhůta pro podání žádostí: vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce 

Kritéria pro hodnocení žádosti: 

• obsahový soulad s podmínkami vyhlášeného grantového okruhu 
• vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti včetně příloh na předepsaných 
 formulářích 
• reálnost uskutečnění podpory z hlediska časového, organizačního a ekonomického 
• dodržení lhůty pro podání žádosti 
• správné označení obálky se žádostí 
• řádné vyúčtování finančních prostředků již dříve poskytnutých 

Účel a podmínky poskytnutí dotace: 

• v rámci tohoto grantového okruhu může CHSPS zakoupit sportovní náčiní 
 a vybavení, zajistit pitný režim nebo zakoupit pro handicapované pomůcky 
 umožňující začlenění do sportovních oddílů 
• žadatel žádající o podporu ve skupině A 2. 2. je povinen doložit potvrzení o čerpání
  sociální podpory, průkaz ZTP nebo rozhodnutí o umístění dítěte do dětského
  domova 
• žadatel je dále povinnen předložit průkaz registrovaného sportovce nebo potvrzení
 ze sportovního klubu 
• závěrečnou zprávu a příslušnou fotodokumentaci je příjemce dotace povinen 
 odevzdat nejpozději do jednoho měsíce po ukončení poskytnutí podpory 
 na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu smlouvy o poskytnutí dotace 
• souhlas s využitím osobních údajů pro účely mediální komunikace Wannado Pomáhá

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 10. dne následujícího měsíce po lhůtě termínu pro 
podání žádostí. Ve výjimečných případech se může komise sejít operativně.

Termín finančního vypořádání dotace: do jednoho měsíce po ukončení poskytnutí 
podpory.
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FYZICKÁ OSOBA NEREGISTROVANÁ VE SPORTOVNÍ ORGANIZACI

PODPORA JEDNORÁZOVÁ FINANČNÍ

Záměr podpory: Podpora sportovního rozvoje a aktivního trávení volného času sociálně 
a/i/nebo zdravotně znevýhodněných 

Grantový okruh: A 1. 1. Jednorázová finanční podpora fyzických osob, dosud neregistrova-
ných sportovců ze sociálně znevýhodněných skupin a/nebo/i handicapovaných 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 5.000,–

Okruh způsobilých žadatelů: fyzické osoby sociálně znevýhodněné a/nebo/i handicapova-
ní dosud neregistrovaní sportovci

Lhůta pro podání žádostí: vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce 

Kritéria pro hodnocení žádosti: 

• obsahový soulad s podmínkami vyhlášeného grantového okruhu 
• vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti včetně příloh na předepsaných 
 formulářích 
• reálnost uskutečnění podpory z hlediska časového, organizačního a ekonomického 
• dodržení lhůty pro podání žádosti 
• správné označení obálky se žádostí 
• řádné vyúčtování finančních prostředků již dříve poskytnutých 

Účel a podmínky poskytnutí dotace: 

• z přidělené dotace mohou být hrazeny zejména náklady na zakoupení sportovního
  náčiní a vybavení, členské příspěvky, startovné, cestovní náklady, náklady na 
 ubytování, náklady na soustředění, pro handicapované příspěvek na pomůcky 
 umožňující začlenění do sportovních oddílů 
• žadatel žádající o podporu ve skupině A 1. 1. je povinen doložit potvrzení 
 o čerpání sociální podpory, průkaz ZTP nebo rozhodnutí o umístění dítěte do
  dětského domova 
• závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace je příjemce dotace povinen 
 odevzdat nejpozději do jednoho měsíce po ukončení poskytnutí podpory na 
 předepsaném formuláři, který tvoří přílohu smlouvy o poskytnutí dotace 
• souhlas s využitím osobních údajů pro účely mediální komunikace Wannado Pomáhá
• se všemi povinnými přílohami, zašle příjemce forodokumentaci jako nepovinnou
  přílohu vyúčtování

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 10. dne následujícího měsíce po lhůtě termínu pro 
podání žádostí. Ve výjimečných případech se může komise sejít operativně.

Termín finančního vypořádání dotace: do jednoho měsíce po ukončení poskytnutí 
podpory.
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PODPORA JEDNORÁZOVÁ MATERIÁLNÍ

Záměr podpory: Podpora sportovního rozvoje a aktivního trávení volného času sociálně 
a/i/nebo zdravotně znevýhodněných 

Grantový okruh: A 2. 1. Jednorázová materiální podpora fyzických osob, dosud neregistro-
vaných sportovců ze sociálně znevýhodněných skupin nebo/a/i handicapovaných 

Maximální výše dotace v jednotlivém případě: 10.000,–

Okruh způsobilých žadatelů: fyzické osoby sociálně znevýhodněné a/nebo/i handicapova-
ní dosud neregistrovaní sportovci

Lhůta pro podání žádostí: vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce 

Kritéria pro hodnocení žádosti: 

• obsahový soulad s podmínkami vyhlášeného grantového okruhu 
• vyplnění všech požadovaných údajů v žádosti včetně příloh na předepsaných 
 formulářích 
• reálnost uskutečnění podpory z hlediska časového, organizačního a ekonomického 
• dodržení lhůty pro podání žádosti 
• správné označení obálky se žádostí 
• řádné vyúčtování finančních prostředků již dříve poskytnutých 

Účel a podmínky poskytnutí dotace: 

• v rámci tohoto grantového okruhu může CHSPS zakoupit sportovní náčiní 
 a vybavení, zajistit pitný režim nebo zakoupit pro handicapované pomůcky 
 umožňující začlenění do sportovních oddílů 
• žadatel žádající o podporu ve skupině A 2. 1. je povinen doložit potvrzení o čerpání
  sociální podpory, průkaz ZTP nebo rozhodnutí o umístění dítěte do dětského
  domova 
• závěrečnou zprávu a příslušnou fotodokumentaci je příjemce dotace povinen 
 odevzdat nejpozději do jednoho měsíce po ukončení poskytnutí podpory 
 na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu smlouvy o poskytnutí dotace 
• souhlas s využitím osobních údajů pro účely mediální komunikace Wannado Pomáhá

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 10. dne následujícího měsíce po lhůtě termínu pro 
podání žádostí. Ve výjimečných případech se může komise sejít operativně.

Termín finančního vypořádání dotace: do jednoho měsíce po ukončení poskytnutí 
podpory.
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SPECIFIKACE ÚDAJŮ V ŽÁDOSTI
 

Žádost o dotaci je třeba podat na předtištěném formuláři, vyplnit v požadovaných bodech 
včetně všech příloh a v souladu s Obecnými pravidly. Formuláře žádostí a Obecná pravidla 
jsou k dispozici na webových stránkách �.wannado.eu
 
Žádosti doručené po uplynutí lhůty pro podání žádosti, žádosti řádně neoznačené 
a žádosti nesplňující podmínky stanovené ve vyhlášeném grantovém okruhu a v Obecných 
pravidlech nebudou posuzovány a budou vyřazeny z hodnocení. Na poskytnutí dotace není 
právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši a lze ji čerpat pouze 
v souladu se schváleným účelem dotace uvedeným v grantovém okruhu a ve smlouvě 
o poskytnutí dotace. 

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI 

Vyplněné žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh se podávají ve stanoveném termínu 
osobně na adrese Kinetic Events, s.r.o., Praha 4, Nad Zemankou 892/7, PSČ 147 00 nebo 
poštou, zasláním na stejnou adresu. Žádost musí být doručena v zalepené obálce označené 
názvem grantového okruhu, názvem (jménem a příjmením) žadatele a poznámkou „neoteví-
rat“. Žádosti lze zasílat také emailem, v jehož předmětu je nutné uvést název grantového 
okruhu. Žádosti musí být podány takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději posled-
ní den lhůty pro podání žádostí. 
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