
Vážení představitelé sportovních klubů, 
  
chtěli bychom Vás tímto informovat, že včera bylo na webových stránkách Karlovarského kraje zveřejněno vyhlášení dotačních 
programů v oblasti sportu pro rok 2022. 
  
Lhůty pro zpracování a doložení žádostí na příští rok jsou stanoveny takto: 
- příprava elektronických žádostí v Portálu občana bude možná nejdříve od 7. 10. 2021 
- příjem elektronických žádostí v Portálu občana bude probíhat od čtvrtka 21. 10. 2021 od 9.00 hodin do pátku 29. 10. 2021 do 
14.00 hodin 
- příjem listinných žádostí bude probíhat od čtvrtka 21. 10. 2021 do pátku 12. 11. 2021 do 14.00 hodin 
  
Cyklus podávání žádostí byl posunut proto, abyste dotaci na příští rok mohli obdržet dříve než v předchozích letech (souběžně 
probíhá i dokládání vyúčtování dotací z roku 2021, viz e-mail ze dne 10. 9. 2021). 
  
Každá žádost musí být nejprve odeslána prostřednictvím Portálu občana (dále jen „Portál“): 
- po přihlášení si prosím v Portálu nejprve aktualizujte své osobní údaje kliknutím do pravého horního rohu na název klubu, kde 
poté v řádku s IČO kliknete na ikonku šipky „Naplnit hodnoty z rejstříku“ a nakonec kliknete dole na tlačítko „Uložit“ – viz náš 
webinář na: https://youtu.be/_95Qd7f2EfY 
(postup přímo od aktualizace osobních údajů najdete zde: https://youtu.be/_95Qd7f2EfY?t=374 ) 
- k žádosti můžete nahrát všechny přílohy (profil žadatele, potvrzení o vedení bankovního účtu apod.) – takto nahrané přílohy už 
nemusíte dokládat v listinné podobě 
- pokud disponujete kvalifikovaným elektronickým podpisem (tj. podpisem na tokenu či nosiči), můžete žádost v Portálu odeslat 
podepsanou kliknutím na tlačítko „Odeslat s podpisem“ – v takovém případě už nedokládáte listinnou žádost 
- pokud kvalifikovaný elektronický podpis nemáte, kliknete na tlačítko „Odeslat“, čímž žádost získá čárový kód – potom následují 
2 možné způsoby doložení žádosti: 

a) datovou schránkou (tj. i bez podpisu) – žádost včetně příloh odešlete do datové schránky Karlovarského kraje siqbxt2 – 
tato možnost platí pouze pro žadatele, kteří dle stanov opatřují právní dokumenty pouze jedním podpisem (tj. za klub stačí podpis 
pouze jednoho statutárního zástupce) 

b) v listinné podobě – žádost vytisknete, opatříte vlastnoručním podpisem, a pokud jste neodeslali přílohy v Portálu, 
doložíte ji včetně příloh na podatelnu Karlovarského kraje na adrese: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 
Karlovy Vary 
  
Z hlediska odesílání žádostí byl tedy zjednodušen postup dokládání příloh k žádosti (např. profil žadatele už nemusí být podepsán) 
a došlo k rozšíření možnosti využití datové schránky. 
  
Pro vypracování příloh k žádosti prosím používejte vždy aktuální formuláře zveřejněné pro rok 2022, které si můžete stáhnout na 
stránkách dotačních programů: 
  
Sportovní aktivity dětí a mládeže 
Sportovní akce 
Vrcholový sport 
Údržba a obnova sportovních zařízení 
Sportovní infrastruktura profesionálního sportu 
  
Způsobilé výdaje zůstaly pro rok 2022 beze změny, pouze v dotačním programu na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže je 
nyní možné dotaci použít i na úhradu trenérských licencí (výčet způsobilých výdajů najdete v Programu pro poskytování dotací a 
podrobně také v Pokynech k vyúčtování). 
  
V případě dotazů se obracejte na administrátory příslušného dotačního programu (kontakty najdete na stránkách dotačních 
programů, viz odkazy výše). 
  
V průběhu měsíce října 2021 Vám budou ještě zaslány aktuální informace k programům (např. prostřednictvím nových webinářů). 
  
S přáním pěkného dne 
  
  
  
Bc. Karolína Pokorná 
oddělení mládeže a sportu 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
  

 
  
Krajský úřad Karlovarského kraje 
Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary 
tel.: 354 222 441 
e-mail: karolina.pokorna@kr-karlovarsky.cz 
www.kr-karlovarsky.cz 
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