Příloha č. 5 Pravidel Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti sportu
v roce 2014 – Příklady možného využití příspěvku v Programu I a Programu II

PŘÍKLADY MOŽNÉHO VYUŽITÍ PŘÍSPĚVKU V PROGRAMU I
A PROGRAMU II
PROGRAM I – Podpora celoroční sportovní činnosti sportovních subjektů
Příjemce je oprávněn příspěvek (v Programu I) 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.



Poplatky za členství v určitých organizacích, bez nichž není možná účast
na některých akcích (např. Czech dance organizacion, mezinárodní licence).

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…/).



Školení a kurzy pro trenéry k prohloubení jejich kvalifikace.



Zdravotní prohlídka u lékaře.



Ustájení koní.

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.


Telefony, internet.



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.)



Pojištění budovy. Revize.

e) s pronájmem tělovýchovných a sportovních zařízení, sportovního areálu
pro příjemce
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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 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/).

f)



Materiál a vybavení potřebné pro zabezpečení akce, který nemá charakter
sportovního materiálu (kancelářské potřeby, přístřešky, posezení, kopírování,
tisk).



Poplatky za členství v určitých organizacích, bez nichž není možné organizovat
určité akce.

g) s propagací sportovních akcí příjemce
 Propagace ve veřejných sdělovacích prostředcích, reklamní předměty, tisk
propagačních materiálů, letáků, plakátů, potisk dresů, bannery, reklamní
panely, poutače, tvorba a správa webových stránek.
PROGRAM II – Podpora sportovních akcí regionálního charakteru
Příjemce je oprávněn příspěvek (v Programu II) použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů souvisejících:
a) s potřebnými úpravami sportovního areálu v souvislosti s realizací akce
 Úprava, oprava, pořízení povrchů (nákup antuky, písku,…) a veškerého zázemí
sportovišť (např. nákup nových laviček, skříňky v šatnách).
b) s pronájmem tělovýchovných a sportovních a sociálních zařízení,
sportovního areálu za účelem realizace poskytovatelem podporované
akce
 Pronájem sportovních zařízení, sportovního areálu, sportovního materiálu
a vybavení, dopravních prostředků (např. letadlo pro parašutisty).


Pronájem zázemí (např. kuchyňka, šatna).



Lze uznávat i prokazatelné náklady před konáním akce, v rámci přípravy na
akci.

c) s propagací poskytovatelem podporované akce
 Propagace ve veřejných sdělovacích prostředcích.


Reklamní předměty.



Tisk propagačních materiálů, letáků, plakátů.



Potisk dresů.



Výroba bannerů, reklamních panelů, poutačů.



Tvorba a správa webových stránek.

d) s materiálním a technickým zabezpečením poskytovatelem podporované
akce pořádané příjemcem, včetně odměny rozhodčím
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Materiál a vybavení potřebné pro zabezpečení akce, který nemá charakter
sportovního materiálu (kancelářské potřeby, přístřešky, posezení, kopírování,
tisk).



Doprava, cestovné, ubytování.



Ozvučení, osvětlení, služby moderátora, časomíra.



Vyznačení a příprava tratě, závodiště, uzávěry silnic a dopravní značení.



Zdravotní služby, dozor policie a hasičů.



Služby maséra, fyzioterapeuta a jiného odborníka.



Občerstvení, strava pro účastníky.



Finanční a nefinanční odměna rozhodčím, drobná finanční a nefinanční
odměna organizátorům, pořadatelům a ostatnímu pomocnému personálu
(podavač míčků, pomocníci na trati, startér, roztleskávačky).



Poplatky za členství v určitých organizacích, bez nichž není možné organizovat
určité akce.



Doprovodné zábavní služby (např. skákací hrad na fotbalovém turnaji).



Úhrada nákladů za telefon v poměrné části odpovídající organizování akce.



Pojištění.

e) se zabezpečením pitného režimu pro účastníky
 Nákup nealkoholických nápojů.


Účet za konzumaci pití (nealko) v restauraci.



Pronájem chladícího zařízení.

f)



s nákupem sportovního materiálu, pohárů, medailí a cen pro účastníky
poskytovatelem podporované akce
Nákup sportovního materiálu a vybavení, souvisejícího s akcí (sítě, branky,
míče, hokejky, apod.).
Nákup pohárů, medailí, poukazů na nákup zboží a nefinančních cen pro
účastníky akce.
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