Dotační programy v oblasti sportu na rok 2021
Zastupitelstvo města Prostějova schválilo usnesením č. 1132 ze dne 8. 9. 2020 dotační programy v oblasti
sportu, jejichž administrátorem Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova, nám. T. G.
Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov.

1. Program na podporu sportovní činnosti v roce 2021 z rozpočtu
statutárního města Prostějova
Vyhlášené dotační tituly:
- dotační titul 1 „Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport“
alokace 8.075.000 Kč, termín podávání žádostí:
 od 19. 10. 2020 do 30. 10. 2020 do 12:00 hodin
- dotační titul 2 „Podpora činnosti sportovních klubů na profesionální úrovni“
alokace 6.375.000 Kč, termín podávání žádostí:
 od 19. 10. 2020 do 30. 10. 2020 do 12:00 hodin
- dotační titul 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční

spoluúčasti žadatele“
alokace 4.250.000 Kč (minimální požadovaná výše dotace 50.001 Kč)
termín podávání žádostí: od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020 do 12:00 hodin
- dotační titul 4 „Podpora celoroční sportovní činnosti bez doložení finanční

spoluúčasti žadatele“
alokace 850.000 Kč (maximální požadovaná výše dotace 50.000 Kč)
termín podávání žádostí: od 1. 3. 2021 do 19. 3. 2021 do 12:00 hodin
Kontaktní osoby/administrátorky jednotlivých dotačních titulů:
Dotační tituly 1 a 2 – Dagmar Cásková, e-mail: dagmar.caskova@prostejov.eu, tel. 582 329 331
Dotační tituly 3 a 4 – Veronika Hyblová, e-mail: veronika.hyblova@prostejov.eu, tel. 582 329 333

2. Program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí
v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Prostějova
Vyhlášené dotační tituly:
- dotační titul 1 „Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí s doložením finanční

spoluúčasti žadatele“
alokace 1.700.000 Kč (max. požadovaná výše dotace 1.000.000 Kč, min. 50.001 Kč)
termíny podávání žádostí:
 pro 1. kolo od 1. 12. 2020 do 15. 1. 2021 do 12:00 hodin
 pro 2. kolo od 1. 5. 2021 do 21. 5. 2021 do 12:00 hodin
- dotační titul 2 „Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční

spoluúčasti žadatele“
alokace 850.000 Kč (maximální požadovaná výše dotace 50.000 Kč)
termíny podávání žádostí:
 pro 1. kolo od 1. 12. 2020 do 15. 1. 2021 do 12:00 hodin
 pro 2. kolo od 1. 5. 2021 do 21. 5. 2021 do 12:00 hodin
Kontaktní osoba/administrátorka obou dotačních titulů:
Ing. Olga Jedličková, e-mail: olga.jedlickova@prostejov.eu, tel. 582 329 187
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