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Program 2019 pro poskytování dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje 

z Fondu sportu, volného času a primární prevence

Seminář o programech

14. 1. 2019

Krajský úřad Středočeského kraje



2
Tematická zadání fondu

➢ Podpora sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit –
investiční a neinvestiční podpora

➢ Podpora vrcholového sportu – neinvestiční podpora

➢ Podpora handicapovaných – neinvestiční podpora

➢ Podpora primární prevence – neinvestiční podpora
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Středočeský fond sportu, volného času a 

primární prevence 2019

Celková alokovaná částka  25 000 000,- Kč      

Podpora sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit

Investiční podpora  - alokace 5 500 000 Kč

➢ výše podpory 40 000 Kč – 300 000 Kč

➢ Maximální výše dotace na jednorázový nákup   

dlouhodobého hmotného majetku (např. stroje, přístroje, 

zařízení) činí 100 000 Kč

➢ oprávněný žadatel OBEC

Neinvestiční podpora – alokace 15 500 000 Kč

➢ výše podpory 10 000 Kč – 200 000 Kč
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Středočeský fond sportu, volného času a 
primární prevence 2019

Podpora vrcholového sportu

➢ neinvestiční podpora

➢ výše podpory 10 000 Kč – 200 000 Kč

➢ alokovaná částka 2 500 000 Kč

Podpora handicapovaných

➢ neinvestiční podpora

➢ výše podpory 10 000 Kč – 80 000 Kč

➢ alokovaná částka 500 000 Kč

Podpora primární prevence

➢ neinvestiční podpora

➢ výše podpory 10 000 Kč – 50 000 Kč

➢ alokovaná částka 1 000 000 Kč
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primární prevence 2019

Oprávnění žadatelé

➢ Nestátní neziskové organizace

➢ Školy a školská zařízení (pouze neinvestiční dotace)

➢ Obce (pouze investiční dotace)

➢ Fyzické osoby handicapované (pouze podpora              

handicapovaných)

➢ Právnické osoby Středočeského kraje, jejichž hlavní činností  

jsou  sportovní aktivity na vrcholové úrovni – sportovní    

subjekty (pouze podpora vrcholového sportu)

Výše spoluúčasti

➢ obce 30%

➢ handicapovaní 0%

➢ ostatní 20%



Středočeský fond sportu, volného času a 

primární prevence 2019

Hodnotící kritéria pro TZ „Podpora sportovních, 

volnočasových a vzdělávacích aktivit“ – investiční podpora

➢ kvalita zpracování projektu 

➢ přínos projektu pro cílovou skupinu

➢ přínos pro rozvoj dané oblasti

➢ finanční objem přidělených dotací z Fondu sportu, volného 

času a primární prevence 2012 – 2018

➢ typ žadatele – obce dle počtu obyvatel

Bližší informace k hodnotícím kritériím jsou součástí

Programu 2019 pro poskytování dotací ze Středočeského

Fondu sportu, volného času a primární prevence.
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7 Středočeský fond sportu, volného času a 

primární prevence 2019

Děkuji Vám za pozornost

Garant fondu

Jitka Špryslová

tel.: 257 280 575

e-mail: spryslova@kr-s.cz

mailto:kralovaj@kr-s.cz

