Fond na podporu tvorby map v oblastech 2020
Základní východiska:
Kluby v menších oblastech mají velké problémy ufinancovat kartografické práce spojené s
tvorbou map v jejich regionu. Cílem ČSOS je podpořit tyto regiony finančním příspěvkem.
Celkový objem finančních prostředků:
200 000,- Kč
Oprávněný žadatel:
• klub registrovaný v ČSOS
• je bezdlužnou osobou u Finanční správy ČR a nedluží na pojistném a zdravotním
pojištění
Mapa musí splňovat následující podmínky:
• minimální zmapovaná plocha je 1,5 km2 v mapovém klíči ISOM 2017, resp. 0,5 km2
ve sprintovém klíči ISSprOM 2019
• poprvé použita pro závod dané oblasti ČSOS v roce 2020 (Mistrovství oblasti,
žebříčkový závod)
• je vyhotovena dle zásad Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS
Mapa nesplní podmínky finančního příspěvku, pokud:
• poprvé je použita pro závod vyšší soutěže ČSOS (ŽB, ŽA, ČP, MČR), mezinárodní
akce nebo vícedenní závody, které nejsou zařazeny do oblastních soutěží
• se jedná o revizi mapy (za revizi je považována mapa do 5 let od vydání poslední
verze mapy v daném prostoru)
Podání žádosti:
Pro podání žádosti o příspěvek mapy je nutné udělat dva kroky do 5. ledna 2020 (23:59):
• ohlásit připravovanou mapu na Mapovém portálu ČSOS
(https://mapy.orientacnisporty.cz/)
• vyplnit formulář na https://1url.cz/@fondrozvojemap
Další ujednání:
• na příspěvek nevzniká nárok automaticky
• každý klub ČSOS může zažádat maximálně o 2 mapy v daném kalendářním roku
• maximální částka, kterou lze získat na jednu mapu, je 20 000 Kč
• o výši příspěvku rozhodne na svém lednovém zasedání Výkonný výbor ČSOS a
výsledky zveřejní do 31.1. 2020
• o výjimkách z uvedených pravidel může rozhodnout pouze Výkonný výbor ČSOS
Způsob financování:
• 50 % schváleného příspěvku ČSOS formou fakturace může převést do 30.4. 2020
• kompletní vypořádání příspěvku ČSOS formou fakturace bude do 30.11. 2020

•

v případě nepravdivých informací nebo realizaci menší části mapy, než bylo v žádosti
uvedené, může být příspěvek pokrácen

Harmonogram:
• do 5. ledna 2020 23:59 - uzávěrka žádostí
• do 31. ledna 2020 - zveřejnění výsledků
• do 30. dubna 2020 - možná první část fakturace příspěvku na mapu
• do 15. listopadu 2020 - uzavřená evidence mapy včetně povinných výtisků
• do 30. listopadu 2020 - kontrola plnění, vypořádání příspěvku na mapu
Bodová kritéria:
1) velikost mapy
a) menší než 1,5 km2 (ISOM 2017), resp. 0,5 km2 (ISSprOM 2019)
b) 1,5 - 3 km2 (ISOM 2017), 0,5 km2 a více (ISSprOM 2019)
c) 3,1 - 5 km2 (ISOM 2017)
d) více než 5 km2 (ISOM 2017)
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2) staří prostoru
a) předchozí mapa prostoru byla vydána v letech 2015-2019
b) předchozí mapa prostoru byla vydána v letech 2005-2014
c) předchozí mapa prostoru vznikla před rokem 2004 včetně
d) v prostoru nikdy nebyla žádná mapa pro orientační běh
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3) rozsah akce*
a) nad 500 účastníků
b) 301 - 500 účastníků
c) 151 - 300 účastníků
d) do 150 účastníků včetně
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4) typ závodu uskutečněného na mapě
a) sprint nebo sprintové štafety
b) krátká trať, NOB nebo lesní štafety
c) klasická nebo dlouhá trať
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*Rozsah akce se bere jako průměr z posledních dvou oblastních žebříčků v daném regionu
nebo stejného typu (např. Mistrovství oblasti v dané disciplíně).
Maximální počet bodů je 14. Žadatel musí dosáhnout min. na 7 bodů, aby mu finanční
příspěvek byl vyplacen.
Kontakt:
V případě nejasností se obraťte na sekretariát ČSOS (Jiří Šubrt, csos@orientacnisporty.cz,
737 011 553)

