VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU
Název dotačního programu:

SPORT 2016

Účel, na který mohou být peněžní
prostředky poskytnuty:

Dotace je zaměřena na činnost v těchto oblastech:
‐ podpora rozvoje sportovních aktivit
‐ podpora zajištění sportovní činnosti mládežnických
družstev
‐ zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na
rozvoj lidských zdrojů
‐ zlepšení a podpora sportovních aktivit obyvatel
města a jeho okolí
‐ vytvoření podpory pro zachování sportovních akcí
ve městě a jeho okolí
‐ navázání na sportovní tradice ve městě
‐ podpora sportovní činnosti klubů a oddílů ve
městě
‐ prezentace města mimo jeho území

Celkový objem finančních prostředků:

3 500 000 Kč

Maximální výše dotace:

1 100 000 Kč

Minimální podíl příjemce dotace:

40 % celkových nákladů projektu

Okruh způsobilých žadatelů:

‐ právnické osoby (například spolky – dříve občanská
sdružení, obecně prospěšné společnosti, neziskové
organizace pracující s dětmi a mládeží)
‐ fyzické osoby
Příjemci podpory nemohou být příspěvkové
organizace zřizované samosprávou a státní správou.

Lokalizace projektů:

Dotace bude poskytnuta pouze sportovním oddílům
a organizacím na území města Žďáru nad Sázavou,
sídlo žadatele však nemusí být ve městě Žďár nad
Sázavou.

Uznatelné a neuznatelné náklady:

Uznatelné náklady:
‐ náklady související s projektem, a to: například
sportovní materiál (např. sítě, míče, hokejky, atp.)
‐ základní sportovní výbava (např. dresy, klubové
oblečení pro sportovní přípravu)
‐ pronájmy ploch a objektů
‐ cestovné
‐ ubytování
‐ rozhodčí
‐ ceny pro soutěžící
Neuznatelné náklady:
‐ mzdové náklady pracovníků žadatele
‐ odměny za práci trenérů (dohody, předfakturace
trenérských služeb)
‐ stravování a občerstvení žadatele

‐
‐
‐
‐

Základní hodnotící kritéria:

finanční dary
nákup výpočetní techniky
zahraniční cesty
náklady spojené s tvorbou projektu, projektová
dokumentace a studie zadané jiným subjektům.

a) soulad projektu s vyhlášeným dotačním
programem
b) připravenost a realizovatelnost projektu
c) prokazatelné využití poskytnutých prostředků
d) soulad projektu s obecně platnými právními
předpisy
e) důvěryhodnost předkladatele a jeho schopnost
akci spolufinancovat a realizovat
f) žadatel neuplatnil žádost na stejný projekt
v jiném vyhlášeném dotačním programu města
na totožnou akci
g) žadatel, který má více oddílů je povinen předložit
požadavek za jednotlivé oddíly samostatně
h) neziskový charakter projektu
i) doložení vyúčtování dotace z roku 2015
(v případě, že byl žadatel příjemcem dotace)

Specifická hodnotící kritéria:

Sportovní činnost mládeže:
a) reálný a průhledný rozpočet nákladů a příjmů
b) vyúčtování příspěvku za rok 2015 (v případě,
že byl žadatel příjemcem dotace)
c) přínos rozvoje sportovního života města (počet
členů; mládežnické výběry; reprezentace; účast
odchovanců ve vyšších soutěžích)
d) členské příspěvky (podíl výše příspěvku na
jednoho člena/výše nákladovosti na jednoho
člena)
e) návaznost na historické tradice (délka působení
ve městě, účasti odchovanců v reprezentačních
výběrech)
f) zkušenosti s realizací obdobných projektů.
Sportovní akce:
a) reálný a průhledný rozpočet nákladů a příjmů
b) vyúčtování příspěvku za rok 2015 (v případě,
že byl žadatel příjemcem dotace)
c) návaznost na historické tradice akce
d) přínos rozvoje sportovního života města
e) předpokládaný počet účastníků akce
mediální prezentace akce.

Časový harmonogram realizace:

leden – prosinec 2016

Lhůta pro podání žádosti:

Od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

Do 2 měsíců od konce lhůty pro podání žádosti

Platební podmínky:

Dotace bude poskytnuta na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního
převodu na účet příjemce.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

Způsobilý žadatel musí předložit kompletně
vyplněnou žádost splňující podmínky příslušné
oblasti podpory na předepsaném formuláři
a v souladu s požadovanými náležitostmi (včetně
příloh).
Žádost musí být podána ve lhůtě pro podání žádosti.
Způsobilý žadatel musí mít vůči městu vypořádané
veškeré závazky po lhůtě splatnosti, a to ke dni
ukončení podání žádosti.
Žadatel doloží čestné prohlášení o tom, že proti
němu není vedeno exekuční řízení a nedluží státu
žádné finanční prostředky

Seznam povinných příloh:

1. Podrobný popis projektu a plánovaných aktivit
2. Přehled struktury soutěží sportovního odvětví a
obsazení těchto soutěží žadatelem (nedokládají
žadatelé na sportovní akce)
3. Seznam členů žadatele po jednotlivých oddílech
potvrzený a ověřený statutárním zástupcem
(nedokládají žadatelé na sportovní akce)
4. Podrobný harmonogram realizace projektu
5. Podrobný položkový rozpočet celkových nákladů
a příjmů projektu s rozdělením na vlastní zdroje
a podporu z dotačního programu, včetně příjmů
z reklamy (specifikovat konkrétně pro jednotlivé
sportovní oddíly žadatele).
6. Žadatelé z řad:
‐ podnikatelských subjektů ‐ fyzické osoby doloží
kopii živnostenského listu
‐ právnických osob doloží výpis z veřejného
rejstříku, ne starší tří měsíců k datu podání
žádosti a živnostenský list je‐li osoba zapsána
v živnostenském rejstříku – neověřené kopie
‐ fyzických osob nepodnikajících – doloží žádost
rodným listem – neověřená kopie.
‐ právnických osob doloží doklad o oprávněnosti
osoby zastupující právnickou osobu

Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.zdarns.cz nebo jej lze vyzvednout na
adrese: Město Žďár nad Sázavou, Odbor školství kultury a sportu, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad
Sázavou.
Způsob podání žádosti:

Žádosti zpracované v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh a CD obsahující
naskenovanou podepsanou žádost včetně příloh ve formátu .pdf nebo .jpg se přijímají osobně
prostřednictvím podatelny Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár
nad Sázavou nebo poštou v termínu od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 (rozhodující je datum poštovního
razítka).
Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené: „Dotační program SPORT 2016
Neotvírat!“
K žádostem předloženým před začátkem lhůty pro podání žádostí i po ukončení lhůty pro podání
žádosti nebude přihlíženo.
Odpovědnost za realizaci:
Garant oblasti (příslušný odbor)

Odbor školství, kultury a sportu, Mgr. Blanka Lučková

Kontaktní osoba

Václav Košťál

MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,
Adresa, tel., fax, e‐mail
591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 688 134,
e‐mail: vaclav.kostal@zdarns.cz
Po ukončení procesu hodnocení rozhodne o přiznání dotace konkrétním žadatelům příslušný
orgán města.
Žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti nebo bude zaslána po termínu, bude
z hodnocení vyřazena.
Žadatelé nebudou vyzýváni k doplnění chybějících údajů.
Dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce není možné.
Dotace z tohoto dotačního programu nepředstavuje nárokový příspěvek.

