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Žádosti o dotace pro rok 2016 

Tento materiál stanovuje pravidla pro podávání žádostí o dotace z Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy prostřednictvím Autoklubu České republiky pro rok 2016.  

Žádosti o dotace: 

Žádosti o dotace jsou požadovány u těchto vyhlášených programů MŠMT:  

 Program IV. – Provoz a údržba sportovních zařízení 

Finanční prostředky z Programu IV jsou v rámci Autoklubu České republiky určeny pro 

pobočné spolky, které vlastní, nebo mají v dlouhodobém pronájmu sportovní zařízení, stroje 

a vybavení sloužící ke sportovní činnosti. 

Kompletní žádost musí obsahovat tyto dokumenty: 

- Formulář žádosti 

- Vyplněnou tabulku s informacemi o pobočném spolku 

- Podrobný popis projektu 

- Doklad o vlastnictví, nebo dlouhodobém pronájmu 

- 3 ks fotografií 

 

 Program VI. – Významné sportovní akce 

Finanční prostředky z Programu VI jsou určeny na podporu významných sportovních akcí 

celospolečenského charakteru na mezinárodní úrovni pořádaných na území ČR. 

Kompletní žádost musí obsahovat tyto dokumenty: 

- Formulář žádosti 

- Rozpočet  

- Podrobný popis projektu 

 

 Program VII. - Zdravotně postižení sportovci 

Finanční prostředky z Programu VII jsou určeny na podporu sportovní, organizační a 

obsahové činnosti NNO, zejména na zabezpečení organizace sportu. Program je zaměřen na 

činnost zdravotně postižených sportovců. 

Kompletní žádost musí obsahovat tyto dokumenty: 

- Formulář žádosti 

- Rozpočet 

- Podrobný popis projektu 
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Shrnutí: 

 Podepsané a orazítkované formuláře žádostí (formát PDF) se podávají včetně všech příloh 

(stávající formát DOC a XLS) do 31. Srpna 2015 pouze elektronicky na e-mailovou adresu 

dotace@autoklub.cz (do předmětu emailu prosím vyplnit název pobočného spolku a číslo 

Programu, na který žádost podáváte). Na žádosti podané po termínu nebude brán zřetel. 

 Žadatel nesmí mít žádné závazky vůči Autoklubu České republiky 

 Žadatel musí mít splněny veškeré členské povinnosti dle Stanov Autoklubu České republiky 

 Žadatel musí vést podvojné účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. 

 

Své případné otázky směřujte prosím na zaměstnance Ekonomického úseku AČR, paní Janu 

Žampachovou tel: +420 727 901 493, mailová adresa: zampachova@autoklub.cz  

 

 

V Praze dne 18. 8. 2015  

 

 

       Mgr. Michal Kopp v. r. 

                                                                                  ředitel ekonomického úseku AČR 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 Formulář žádosti o poskytnutí dotace – Program IV 

 Tabulka s informacemi o pobočném spolku – Program IV 

 Podrobný popis projektu – Program IV 

 Formulář žádosti o poskytnutí dotace – Program VI 

 Rozpočet – Program VI 

 Podrobný popis projektu – Program VI 

 Formulář žádosti o poskytnutí dotace – Program VII 

 Rozpočet – Program VII 

 Podrobný popis projektu – Program - VII 
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