Výzvy Národní sportovní agentury (NSA)
č. 12/2020: Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč
č. 13/2020: Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč
Příjem žádostí o podporu: 21.12.2020 - 30. 06. 2022
Max. délka projektu: 24 měsíců
Nejzazší termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2024

Oprávnění žadatelé jsou níže uvedené organizace:
• Kraj
• Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část
• Hl. m. Praha, městská část hl. m. Prahy
• Dobrovolný svazek obcí
• Příspěvková org. územního samosprávného celku
• Školská právnická osoba
• Spolek
• Ústav
• Obchodní společnost (a.s. nebo s.r.o.) vlastněná ze 100% obcí, krajem
Žadatel je zapsaný v Rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona o podpoře sportu.
Účel výzvy:
Zajistit rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím:
• Technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce, nástavby, přístavby) sportovních
zařízení.
• Výstavby nového sportovního zařízení.
• Pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením.
• Vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.
Upozornění:
•
•

Výzva nepodporuje sportovní zařízení nadregionálního významu a standardizované
sportovní infrastruktury (tréninková hala pro halové míčové hry, zimní stadion, plavecký
bazén 25 m).
Výzva nepodporuje dopravní či dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, veřejné
volnočasové sportoviště.

•

Výzva nepodporuje samostatné pořízení dlouhodobého hmotného movitého a nehmotného
majetku,
pouze
v návaznosti
na
účel
výzvy.

Limity způsobilých výdajů projektu:

min. výše
max. výše

Výzva č. 12/2020 – investice
do 10 mil. Kč
1 428 571 Kč (tj. min. výše
dotace 1 mil. Kč)
10 000 000 Kč (tj. max. výše
dotace 7 mil. Kč)

Výzva č. 13/2020 – investice
nad 10 mil. Kč
nad 10 mil. Kč (tj. min. výše
dotace nad 7 mil. Kč)
nelimitováno (max. výše
dotace však 50 mil. Kč)

Míra dotace:
•

70 % z celkových způsobilých výdajů (nutné 30% spolufinancování z vlastních zdrojů
žadatele)

Podmínka stavební připravenosti:
•
•

K žádosti o podporu nutné doložit kopii stavebního povolení s nabytou právní mocí či jiného
dokumentu pro daný druh povolovacího řízení.
Žadatel může akci realizovat metodou dodávky Design & Build (tj. odpovědnost za
zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení je přenesena na
zhotovitele) – v tomto případě nutné doložit kopii platné smlouvy se zhotovitelem, ze které
vyplývá realizace metodou Design & Build.

Přílohy žádosti:
•
•
•
•
•
•
•

Doklad o splnění podmínek stavební připravenosti.
Doklad o zajištění vlastního podílu žadatele na financování akce (např. výpis z účtu,
smlouva od banky s úvěrovým příslibem, usnesení zastupitelstva územního
samosprávného celku apod.).
Projektová dokumentace.
Výpis z katastru nemovitostí včetně snímku pozemkové mapy (lze kopie).
Vyplněný Formulář – Informace o akci.
Čestná prohlášení.
Rozpočet akce.

