Vážení sportovní přátelé,
vyhlášení nouzového stavu a nařízení omezeného pohybu osob vládou ČR v důsledku
opatření proti šíření nemoci COVID-19 zásadně zasáhlo do realizace letošního
ročníku projektu ČUS Sportuj s námi 2020.
Ze schválených 61 akcí na období leden – březen 2020 se jich stihlo uskutečnit 40
(11 v lednu, 20 v únoru a 9 v březnu).
Do současné doby není známa výše státní podpory pro ČUS. V důsledku nouzového stavu
v ČR a zákazu volného pohybu osob došlo k uzavření sportovních středisek ČUS (Lyžařský
areál Zadov, PS Podolí, SC Nymburk) a tím k zastavení příjmů. Vznikne tak kombinovaný a
nenahraditelný výpadek zdrojů, ze kterých byl projekt – pořadatelé akcí, v poslední době
podporováni. A pro ČUS tak vážný problém, z jakých zdrojů projekt financovat. Pro finanční
podporu projektu ČUS je potvrzen partnerský příspěvek, dar ve výši 500 tis, Kč od společnosti
ČEPS, dlouhodobého podporovatele projektu. Získání dalších partnerských zdrojů je
vzhledem k aktuální ekonomické situaci většiny subjektů podnikatelského prostředí v ČR
nereálné.
Z výše uvedených důvodů VV ČUS rozhodl projekt v roce 2020 předčasně ukončit.
Současně VV ČUS schválil z partnerského příspěvku, v souladu s pravidly pro jeho použití,
poskytnout finanční příspěvky pořadatelům uskutečněných akcí od 1. 1. do 16. 3. a to
v obvyklé výši, kteří legitimně počítali s veřejným příslibem finančního příspěvku ČUS. O výši
příspěvku a průběhu administrace smluv s těmito pořadateli budete informováni.
Současně chceme zdůraznit, že se jedná o mimořádné opatření. Zastavení projektu je
především důsledek nejistoty pořádání sportovních akcí a ekonomického dopadu pandemie
koronaviru. Pro rok 2021 bude ČUS připravovat další ročník úspěšného projektu a bude
v tomto duchu jednat o finanční podpoře jak s NSA, tak s komerčními podporovateli a dárci.
Děkujeme za pochopení.
Buďte zdrávi!
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