
 

 

  

Výzva MMR ČR 

Podpora obnovy sportovní infrastruktury. 

 

 

Informace o výzvě a nabídka spolupráce 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu ze státního 

rozpočtu.  



Název výzvy Podpora obnovy sportovní infrastruktury. 

Název a číslo programu Podpora obnovy a rozvoje venkova  

Dotační titul Č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury 

Podporované aktivity 

Podporovány budou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě, 

případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a 

mládeže, a které jsou zaměřené:  

 na rekonstrukci, modernizaci nebo vybudování školních 

hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), 

které slouží pro hodiny tělesné výchovy,  

 na rekonstrukci nebo modernizaci školních tělocvičen.  

Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba 

(zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního 

areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a 

využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu 

využít.  

Dotace není poskytována na:  

- tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování 

(např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy, 

volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atd.),  

- tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, 

bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně, trampolíny, žíněnky, 

gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, 

doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).  
 

Datum zahájení příjmu žádostí o 

podporu 
16. 10. 2017 

Datum a čas ukončení příjmu 

žádostí o podporu 
15. 1. 2018 do 12 hod. 

Druh výzvy Kolová 

Výše dotace 

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených 

uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. 

Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč. 

Území realizace Území celé ČR 

Účastníci programu  

 

Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2017), nikoli např. obcí 

zřízená právnická osoba, která je zřizovatelem základní školy.  

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický 

rozvojový dokument!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zajistíme pro Vás celý proces od zpracování žádosti až po závěrečné ukončení a vypořádání projektu. Nejprve 

společně zkonzultujeme Váš projektový záměr, poté vše zapracujeme do elektronického systému a následně 

Vám pomůžeme s administrací projektu při jeho realizaci. K dispozici je Vám tým zkušených projektových 

manažerů a regionálních projektových konzultantů, kteří udělají maximum, aby pro Vás čerpání dotačních 

prostředků bylo radostí, nikoli starostí. 

 

V rámci spolupráce PROFI ŠKOLY s žadatelem/partnery bude realizována fázová spolupráce v těchto krocích. 

 

 

Přípravná fáze 
 

 Konzultace, poradenství a zpracování (organizace a řízení projektu, logistika, rozpočty, financování). 

 Pomoc při sestavování prvotní dokumentace k žádosti (povinné přílohy žádosti). 

 Zpracování a uzavření žádosti v příslušné aplikaci. 

 

Realizační fáze 
 

 Sestavení realizačního týmu. 

 Tvorba dokumentace požadované vyhlašovatelem a její koordinace. 

 Zajištění metodiky k realizaci projektu. 

 Zajištění proškolení realizačního týmu. 

 Zajištění kontroly vytvořených výstupů (uznatelnost). 

 Zpracovávání podstatných a nepodstatných změn v projektu. 

 Asistence při kontrolách projektu. 

 

Závěrečná fáze 
 

 Zpracování závěrečné monitorovací zprávy vč. finančního vypořádání. 

 Koordinace archivace projektové dokumentace. 

 

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  

Call centrum 359 901 896 (pondělí -  pátek 7:00 – 15:30), e-mail: projekty@profi-skola.cz 

 

 

 

 

 


