
Příloha č. 9

dotačních 

programů

A)

Hlavní kritéria Pomocná kritéria
Maximální 

počet bodů

1-20 dětí 5

21-50 dětí 10

51-100 dětí 15

101-150 dětí 20

151-200 dětí 25

201 a více dětí 35

Počet družstev kolektivního sportu do 18 let

Úroveň kolektivního sportu do 18 let / dospělí

Umístění v nejvyšší celorepublikové soutěži/poháru, odchovanci

Úroveň individuálního sportu do 18 let / dospělí

Účast na MS nebo ME za poslední 3 roky

Umístění v nejvyšší celorepublikové soutěži/poháru, odchovanci

Tradice a popularita sportu v Přerově

Spolupráce s poskytovatelem dotace

Práce s mládeží, organizační schopnosti, celostátní nebo mezinárodní 

turnaje

Kvalita poskytnutých údajů v žádosti, pozitivní nebo negativní zkušenosti 

s žadatelem

Náklady žadatele na sport. činnost dětí a mládeže do 18 let za předchozí 

uzavřený rok (2021)
10

Průměrná roční výše členských příspěvků za předchozí uzavřený rok 

(2021)
10

10

4.

5.

U Dotačního programu B bude výsledná částka vynásobena koeficientem 0,8.

Požadovaná procentuální spoluúčast 

statutárního města Přerova

Dotační programy A a B na podporu oblasti sportu                                                 

pro rok 2023

Kritéria pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace na sportovní činnost dětí 

a mládeže do 18 let                                                                                                        

Náročnost sportovní činnosti

30

40

20

1.
Členská základna sportovního klubu - 

děti a mládež do 18 let

2.

Dosažená sportovní úroveň 

(kolektivního nebo individuálního 

sportu)

3. Význam sportovní činnosti



Příloha č. 9

dotačních 

programů

B)

Hlavní kritéria Pomocná kritéria
Maximální 

počet bodů

1. Náročnost provozu sportoviště
Neinvestiční náklady žadatele na provoz sportoviště za 

předchozí uzavřený rok (2021)
25

Současný technický stav sportoviště

Počet sportujících oddílů - využitelnost

Spolupráce s poskytovatelem dotace

Dostupnost pro veřejnost - zpřístupnění

Opravy a údržba 

Energie

5. Význam sportoviště pro město Přerov Místní, regionální, republikový, mezinárodní 20

U Dotačního programu B bude výsledná částka vynásobena koeficientem 0,8.

4.

10

20Účel použití dotace

Dotační programy A a B na podporu oblasti sportu                                

pro rok 2023

3. Kvalita a využitelnost sportoviště 20

Kritéria pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace na provoz krytých i nekrytých 

sportovišť

2.
Požadovaná procentuální spoluúčast 

statutárního města Přerova



Příloha č. 9

dotačních 

programů

C)

Hlavní kritéria Pomocná kritéria
Maximální 

počet bodů
Rozsah akce (místní, krajská, celorepubliková, 

mezinárodní) 

Sportovní úroveň (rekreační, amatérská, 

profesionální)

Délka trvání (jednodenní, vícedenní)

Tradice a popularita sportovní akce 

Převažující cílová skupina 

Zkušenosti s pořádáním akce

3.
Požadovaná procentuální spoluúčast 

statutárního města Přerova 
10

2. Význam akce 40

U Dotačního programu B bude výsledná částka vynásobena koeficientem 0,8.

Dotační programy A a B na podporu oblasti sportu                                

pro rok 2023

40

Kritéria pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace na organizaci sportovní akce                                                                                                          

 1. Charakteristika akce


