Podpora tvorby map v oblastech 2022
Základní východisko:
Kluby v menších oblastech mají velké problémy zajistit dostatek prostředků pro financování
kartografických prací spojených s tvorbou map v jejich regionu. Cílem ČSOS je proto tvorbu
map v těchto regionech finančně podpořit, a to již třetím rokem po sobě. Pro rok 2022
VV-ČSOS rozhodl o navýšení celkové částky podpory o 50 tis. Kč.
Celkový objem podpory:
250 000,- Kč
Oprávněný žadatel:
• je členem ČSOS (klub, oddíl)
• je bezdlužnou osobou u Finanční správy ČR a nedluží na sociálním ani zdravotním
pojištění
Mapa musí splňovat následující podmínky:
• minimální zmapovaná plocha je 1,5 km2 v mapovém klíči ISOM 2017-2, resp. 0,5 km2
ve sprintovém klíči ISSprOM 2019
• je poprvé použita pro závod dané oblasti ČSOS v roce 2022 (Mistrovství oblasti,
žebříčkový závod)
• je vyhotovena dle zásad Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS
Mapa nesplní podmínky pro podporu, pokud:
• je poprvé 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)
• již získala finanční podporu v letech 2020-2021, ale nebyla vydána kvůli zrušení
závodu (ten bude uspořádán v roce 2022)
Podání žádosti:
Pro podání žádosti o podporu tvorby mapy je nutné do 15. února 2022 (23:59):
• ohlásit připravovanou mapu na Mapovém portálu ČSOS
(https://mapy.orientacnisporty.cz/)
• vyplnit formulář na https://1url.cz/@podporatvorbymap2022
Další ujednání:
• na podporu nevzniká nárok automaticky
• každý klub ČSOS může zažádat o podporu pro maximálně 2 mapy v daném
kalendářním roce
• maximální částka, kterou lze podpořit jednu žádost, je 20 000 Kč
• o výši podpory rozhodne Výkonný výbor ČSOS a rozhodnutí zveřejní do 15. 3. 2022
• o výjimkách z uvedených pravidel může rozhodnout pouze Výkonný výbor ČSOS

Způsob financování:
• Po vydání mapy žadatel vystaví ČSOS fakturu (podle závazného vzoru) ve výši
přiznané podpory, nejpozději do 30. 11. 2022
• Pro vystavení faktury je potřeba nejdříve doložit vytvořenou mapu (alespoň odkazem
na Mapovém portálu, kde je mapa po závodě nahraná, nebo zasláním mapy ve
formátu PDF / OCAD na Sekretariát ČSOS)
• V případě nepravdivých informací nebo realizaci menší části mapy, než bylo v žádosti
uvedeno, může být přiznaná podpora krácena (až o 100%)
Harmonogram:
• do 15. února 2022 23:59 - uzávěrka žádostí
• do 15. března 2022 - zveřejnění rozhodnutí o přiznání podpory
• do 15. listopadu 2022 - uzavřená evidence mapy včetně předání povinných výtisků
• do 30. listopadu 2022 - kontrola plnění, vypořádání podpory
Bodová kritéria:
1) velikost mapy
a) menší než 1,5 km2 (ISOM 2017-2), resp. 0,5 km2 (ISSprOM 2019) ... nesplňuje podmínky
b) 1,5 - 3 km2 (ISOM 2017-2), 0,5 km2 a více (ISSprOM 2019) .............. 1 bod
c) více než 3 km2, do 5 km2 (ISOM 2017-2) ............................................ 2 body
d) více než 5 km2 (ISOM 2017-2) ............................................................. 3 body
2) stáří prostoru
a) předchozí mapa prostoru byla vydána v letech 2017-2021 ................0 bodů
b) předchozí mapa prostoru byla vydána v letech 2007-2016 ................1 bod
c) předchozí mapa prostoru vznikla před rokem 2006 včetně ................2 body
d) v prostoru nikdy nebyla žádná mapa pro orientační běh ....................3 body
3) rozsah akce*
a) nad 500 účastníků .............................................................................0 bodů
b) 351 - 500 účastníků ...........................................................................2 body
c) 201 - 350 účastníků ...........................................................................4 body
d) do 200 účastníků včetně ....................................................................6 bodů
4) typ závodu uskutečněného na mapě
a) sprint nebo sprintové štafety ................................................................ 0 bodů
b) krátká trať, NOB nebo lesní štafety ..................................................... 2 body
c) klasická nebo dlouhá trať ..................................................................... 4 body
*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 16. Žadatel musí dosáhnout min. na 8 bodů, aby mu podpora byla
přiznána.
Kontakt:
V případě nejasností se obraťte na sekretariát ČSOS
(Jiří Šubrt, csos@orientacnisporty.cz, 737 011 553)

