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Typické aktivity

• Systematické a předvídatelné financování sportovních klubů
• Mix kritérií s váhami (počet členů, jednotkové náklady apod.) při přidělování finančních
příspěvků sportovním klubům
• Motivační náborové a komunikační aktivity sportovních klubů směrem k veřejnosti
pro nábor nových členů sportovních klubů
• Podpora zvyšování kvalifikace profesionálních i dobrovolných trenérů
• Podpora dostupnosti sportovních akcí a aktivit pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel

Očekávané přínosy

+
+
+
+

Možné překážky

– finanční náklady na údržbu majetku klubů, dotace na jejich činnost, peníze na odměny
trenérům
– technická náročnost správy

Nutné podmínky

•
•
•
•
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Stabilní a transparentní financování sportovních klubů
Rozvoj a zkvalitnění činností sportovních klubů
Přístup ke sportovní infrastruktuře
Rozšíření sportovní základny

Zřízení pozice koordinátora sportu
Koncepční a proporční přístup
Zapojení komise sportovní a tělovýchovy MMKV
Dostatečně kapacitní, kvalitní, finančně a prostorově dostupná sportovní zařízení
pro činnosti klubů
• Transparentní, systematické a předvídatelné financování činnosti sportovních klubů
(jasná kritéria)
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Aktéři

Veřejní

Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary
Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:
– odbor kultury, školství a tělovýchovy
– odbor financí a ekonomiky

Sportovní spolky a iniciativy
Donátoři, dárci, nadace

Příspěvkové organizace města
se sportovním zaměřením

Vlastníci nemovitostí
Kancelář architektury města, p. o.

Cílové skupiny

Karlovarský kraj
Odbory Krajského úřadu
Karlovarského kraje:
– odbor školství, mládeže a tělovýchovy
– odbor finanční

Další sportovní a volnočasové
organizace s účastí města či kraje
Externí odborníci
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR

Ministerstvo kultury ČR
Národní sportovní agentura
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•
•
•
•

Sportovní kluby
Sportovní spolky a iniciativy
Široká veřejnost
Školy (ředitelé, učitelé, žáci, studenti)

Externí odborníci
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Vazba na cíle

A1.1 Efektivní úřad
A1.2 Hospodaření města
A1.3 Image města
A2.1 Spolupráce radnice a podnikatelů
A2.4 Cestovní ruch
B1.1 Urbanismus a architektura
B2.2 Doprava a veřejný prostor
C1.3 Společenské akce a volnočasové aktivity
C2.1 Sociální záchranná síť
C2.2 Sounáležitost
C3.1 Škola a komunita
C3.2 Vzdělaní a aktivní občané

Vazba
na strategické
dokumenty

Plán rozvoje sportu v Karlových Varech na období 2018–2025
Plán sportu Karlovarského kraje 2018–2023 „Zdravý kraj“
Koncepce podpory sportu 2016–2025 „Sport 2025“
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027
Strategický rámec Česká republika 2030

Naplnění hodnot
Hrdé a sebevědomé město
Živé a kreativní město
Zdravé a bezpečné město
Společné a společenské město
Inovativní a iniciativní město
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