Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem

Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2018
I. Základní ustanovení
1. Právní předpisy a dokumenty
Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem na činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu je v souladu
s těmito právními předpisy a dokumenty:
 zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,
 zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů,
 zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
 Evropskou chartou sportu ze dne 19. 2. 2004,
 usnesením vlády ČR č. 591/2016 ze dne 27. června 2016 ke Koncepci podpory sportu 2016-2025
– SPORT 2025,
 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020.

2. Účel a cíl dotačního programu
Podpora zkvalitňování sportovních zařízení a podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti
spolků, zejména sportovních subjektů pracujících s dětmi a mládeží, na území Jihomoravského kraje.
Obecně se ve smyslu zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
sportovními zařízeními rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící
výhradně nebo převážně k provozování sportu.

3. Okruh způsobilých žadatelů
Oprávněnými žadateli o dotaci mohou být právnické osoby, jejichž hlavní náplní jsou činnosti
v oblasti tělovýchovy a sportu (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné
organizace) působící na území Jihomoravského kraje.
Příjemcem dotace nemohou být obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcí a svazkem
obcí nebo příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, sbory dobrovolných hasičů, dále
sportovní svazy a sportovní unie (např. národní svazy, krajské svazy a sdružení, unie klubů) a členové
Jihomoravské krajské unie ligových klubů z.s. v roce 2018.

4. Lokalizace dotačního programu
Příjemci mohou být pouze organizace se sídlem na území Jihomoravského kraje.

5. Výše celkové částky určené na dotační program
V rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2018 byla na tento dotační program Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje na 11. zasedání dne 14.12.2017 usnesením č. 823/17/Z11 schválena částka
35 000 000 Kč.

6. Předmět dotace
Okruh A: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního
movitého majetku sportovních zařízení a organizací

technické zhodnocení, oprava a údržba sportovišť, zejména střech, šaten
a sociálního zařízení na sportovištích;

pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací;



pořízení, technické zhodnocení, oprava a údržba strojů a strojních zařízení sloužící k údržbě
a zajištění provozu sportovišť.

Okruh B: Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací

provozní výdaje na úhradu ubytování a stravování na soutěžích a soustředěních, dopravy,
startovného a pronájmu sportovních ploch;

nákup sportovního vybavení neinvestičního charakteru (samostatná movitá věc, popř. soubor
movitých věcí v hodnotě nižší než 40 000 Kč);

výdaje na trenéry dětí a mládeže do výše maximálně 20 % poskytnuté dotace. Trenér musí mít
po dobu čerpání dotace platnou trenérskou licenci.
Pozn: Dotační program není určen na úhradu nákladů vzniklých s pořádáním soutěží a závodů.

VYMEZENÍ POJMŮ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
Pro účely realizace tohoto dotačního titulu jsou definovány tyto pojmy:
Investiční výdaje
a) technické zhodnocení
b) investiční výdaj na pořízení samostatné movité věci
Neinvestiční výdaje
a) opravy a údržba
b) neinvestiční výdaj na pořízení drobného dlouhodobého majetku – movitých věcí
Investiční výdaje
a)






Technickým

zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby
a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.
Nástavba
změny dokončených staveb, jimiž se stavby zvyšují
Přístavba
změny dokončených staveb, jimiž se stavby půdorysně rozšiřují, a které jsou
vzájemně provozně propojeny s dosavadní stavbou
Stavební úpravy
změny dokončených staveb, při nichž se zachovává vnější půdorysné výškové
ohraničení stavby (např. přestavby, vestavby, podstatné změny vnitřního
zařízení, podstatné změny vzhledu stavby)
Rekonstrukce
zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických
parametrů
Modernizace
rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku

b) Investiční výdaj je i výdaj na pořízení samostatné movité věci, popřípadě souboru movitých věcí
se samostatným technicko-ekonomickým určením a dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění
samostatné movité věci nebo souboru movitých věcí převyšuje částku
40 000 Kč.
Neinvestiční výdaje
a) Opravy a údržba
 Oprava
 Údržba

odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem
uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu
zpomalení částečného fyzického opotřebení, předcházení jeho následkům a odstranění drobnějších závad

b) Neinvestiční výdaj je i výdaj na pořízení drobného dlouhodobého majetku - movitých věcí,
u kterých doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku 40 000
Kč.
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II. Pravidla pro poskytnutí dotace
1. Výše dotace
Okruh A:
Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 20 000 Kč.
Maximální výše dotace určená na jeden projekt činí 200 000 Kč.
Na tento okruh je určena celková částka 15 000 000 Kč.
Okruh B:
Minimální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 20 000 Kč.
Maximální výše dotace určená na úhradu provozních výdajů činí 150 000 Kč.
Na tento okruh je určena celková částka 20 000 000 Kč.

2. Minimální podíl spoluúčasti žadatele vyjádřený v procentech
Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů v okruhu A i B činí 30 %
z celkových výdajů na projekt, který je předmětem dotace. Do vlastních nebo jiných zdrojů nelze
zahrnout finanční prostředky, které byly poskytnuty z rozpočtu Jihomoravského kraje, a které nejsou
evidovány v účetnictví žadatele.

3. Změny podmínek schválené dotace
Účel a podmínky čerpání dotace nemohou být dodatečně měněny.

4. Časový harmonogram realizace projektu a období pro čerpání dotace
Čerpání dotace a realizace projektu musí spadat do období od 01.01.2018 do 31.12.2018. Prostředky
dotace nelze převádět do roku následujícího.

5. Platební podmínky
Dotace bude příjemci dotace poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet
příjemce dotace jednorázovou splátkou.

6. Neuznatelné výdaje projektu1











mzdy a ostatní osobní náklady a odvody na sociální a zdravotní pojištění, včetně DPP a DPČ,
vyjma odměn trenérům dětí a mládeže s platnou licencí do výše maximálně 20 % poskytnuté
dotace;
výdaje na přestupy a hostování sportovců;
leasing, půjčky;
nákup nemovitostí;
výdaje na nákup kancelářských potřeb, výpočetní techniky či spotřební elektroniky a služby
s tím spojené (např. kopírování, poštovní služby);
bankovní poplatky;
daně;
pohoštění, občerstvení;
ceny, dary (vyjma cen pro děti a mládež);
energie, pojištění majetku.

Neuznatelné výdaje projektu jsou výdaje, které nelze zahrnout ani jako spoluúčast do čerpání
a vyúčtování projektu.
1
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7. Čerpání, vypořádání a kontrola dotace
Čerpání dotace, její vypořádání a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených smlouvou
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace tvoří
přílohu č. 3 a 4 tohoto dotačního programu. Příjemce nesmí poskytovat finanční prostředky dotace
jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností,
na které byly prostředky dotace poskytnuty.
Součástí finančního vypořádání dotace je v rámci okruhu A prokázání spolufinancování projektu
ze strany příjemce do výše celkových nákladů uvedených v žádosti o dotaci, resp. ve smlouvě
o poskytnutí dotace, a to včetně doložení kopií všech prvotních účetních a dalších dokladů
prokazujících čerpání dotace. Pokud nebudou skutečné celkové uznatelné výdaje projektu hrazené
z vlastních zdrojů dosahovat výše celkových výdajů na projekt uvedených v žádosti, resp. ve smlouvě
o poskytnutí dotace, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace tak, aby byl dodržen
procentuální podíl základu pro stanovení výše dotace.
Součástí finančního vypořádání dotace je v rámci okruhu B prokázat spolufinancování projektu
do výše minimálně 30 % ze základu pro stanovení finančního vypořádání (čl. IV, odst. 2 smlouvy
o poskytnutí dotace), a to včetně doložení kopií prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících
čerpání dotace. Pokud nebudou skutečné uznatelné výdaje projektu hrazené z vlastních zdrojů
dosahovat alespoň 30 % celkových výdajů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část
poskytnuté dotace tak, aby skutečné uznatelné výdaje projektu hrazené z vlastních zdrojů dosahovaly
minimálně 30 % celkových nákladů na projekt.
Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2019 závěrečnou zprávu a kompletní
finanční vypořádání dotace.

8. Administrátor odpovědný za realizaci dotačního programu
Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Kontaktní osoby:
Ing. Kateřina Konečná, 541 651 610, konecna.katerina@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Radek Zezula, 541 651 604, zezula.radek@kr-jihomoravsky.cz
Mgr. Michaela Kedroňová, 541 651 603, kedronova.michaela@kr-jihomoravsky.cz
Ing. Jan Ingerle, 541 651 611, ingerle.jan@kr-jihomoravsky.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, kancelář č. 419

III. Pravidla pro předkládání žádostí a průběh dotačního řízení
1. Vyhlášení dotačního programu
Vyhlášení dotačního programu bude realizováno zveřejněním na elektronické úřední desce Krajského
úřadu Jihomoravského kraje a na internetových stránkách Jihomoravského kraje (dotační portál
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dotační oblast Vzdělávání, sport a volný čas. http://dotace.krjihomoravsky.cz)

Datum zveřejnění vyhlášení dotačního programu: 23.01.2018
2. Lhůta, způsob a místo podání žádosti




Žádosti se podávají ve lhůtě od 26.02.2018 do 09.03.2018
Žádost musí být podána elektronicky na formuláři zveřejněném na internetových
stránkách Jihomoravského kraje a následně v tištěné podobě.
Elektronické formuláře žádostí jsou k dispozici na dotačním portálu http://dotace.krjihomoravsky.cz. Žadatel vyplní elektronickou verzi formuláře žádosti a odešle
ji prostřednictvím elektronické aplikace. Následně obdrží do e-mailu kontrolní kód, který
slouží ke kontrole stavu žádosti.
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Elektronicky vyplněný formulář žadatel vytiskne a včetně povinných příloh odevzdá
v jednom originále na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo odešle poštou
na adresu: Jihomoravský kraj, odbor školství - oddělení sportu, Žerotínovo nám. 3, 601 82
Brno.
Žádost v tištěné podobě musí být poslední den lhůty pro podání žádosti doručena
poskytovateli. V případě, že poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo státem
uznaný svátek, musí být žádost v tištěné podobě doručena poskytovateli nejpozději
následující pracovní den.
Žádost a přílohy Čestné prohlášení žadatele o struktuře členské základny, Čestné prohlášení de
minimis a Čestné prohlášení žadatele o podílech v právnické osobě musí být podepsána
osobou oprávněnou/osobami oprávněnými jednat jménem/za žadatele podle stanoveného
způsobu podepisování v příslušném rejstříku či stanovách, statutu apod.
K jednání za žadatele ve věci podání žádosti o dotaci a podpisem smlouvy může být žadatelem
zmocněna i jiná osoba, tato osoba však musí k žádosti přiložit příslušnou plnou moc
či pověření v originále nebo úředně ověřené kopii.

3. Náležitosti žádosti
Každý žadatel může v rámci tohoto dotačního programu podat maximálně jednu žádost o dotaci,
tj. pouze v okruhu A, nebo pouze v okruhu B. V případě podání více žádostí jedním žadatelem bude
hodnocena pouze žádost evidovaná elektronicky jako první v pořadí, druhá a další budou vyřazeny.
Žádost musí obsahovat:
 správně a úplně vyplněný formulář žádosti;
 požadovanou výši dotace v limitu minimální/maximální přípustné výše dotace;
 žádost musí být podepsána osobou oprávněnou/osobami oprávněnými jednat jménem/za
žadatele podle stanoveného způsobu podepisování v příslušném rejstříku či stanovách, statutu
apod.;
 všechny povinné přílohy.
Povinné přílohy žádosti okruhu A - nutno doložit vždy vše, pokud není výslovně uvedeno jinak:
 doklad o právní osobnosti žadatele - kopie výpisu z veřejného rejstříku, obchodního rejstříku,
spolkového rejstříku či jiné obdobné evidence;
 platné stanovy spolku, statut společnosti či jiný obdobný dokument (dokládá se pouze pokud
nejsou dokumenty veřejně přístupné na portálu Ministerstva spravedlnosti Justice.cz);
 doklad o oprávněnosti osoby jednat za právnickou osobu (např. kopie zápisu, usnesení
či zvolení do funkce, jmenovací dekret apod.) pokud není uvedeno jmenovitě v dokladu
o právní osobnosti;
 fotokopie smlouvy o vedení bankovního účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu;
 podrobný popis projektu, který je předmětem žádosti o dotaci (na co bude dotace využita),
s uvedením přínosu projektu pro Jihomoravský kraj;
 podrobný popis činnosti žadatele (četnost tréninků a účastí na soustředěních, soutěžích,
turnajích, zápasech apod.);
 vyplněný formulář s údaji o velikosti členské základny, počet dětí a mládeže do dovršení
juniorského věku v dané sportovní disciplíně a jejich podíl vůči celkovému počtu členů
(formulář „Čestné prohlášení žadatele o struktuře členské základny“ je k dispozici
na dotačním portálu http://dotace.kr-jihomoravsky.cz),
 položkový rozpis rozpočtu;
 čestné prohlášení žadatele o podílech v právnické osobě;
 čestné prohlášení de minimis;
 doklad prokazující registraci k dani z přidané hodnoty a čestné prohlášení žadatele, zda má
či nemá nárok na vrácení DPH v oblasti realizace projektu (doloží pouze plátce DPH).
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Povinné přílohy žádosti okruhu B - nutno doložit vždy vše, pokud není výslovně uvedeno jinak:
 doklad o právní osobnosti žadatele - kopie výpisu z veřejného rejstříku, obchodního rejstříku,
spolkového rejstříku či jiné obdobné evidence;
 platné stanovy spolku, statut společnosti či jiný obdobný dokument (dokládá se pouze pokud
nejsou dokumenty veřejně přístupné na portálu Ministerstva spravedlnosti Justice.cz);
 doklad o oprávněnosti osoby jednat za právnickou osobu (např. kopie zápisu, usnesení
či zvolení do funkce, jmenovací dekret apod.) pokud není uvedeno jmenovitě v dokladu
o právní osobnosti;
 fotokopie smlouvy o vedení bankovního účtu nebo potvrzení banky o vedení účtu;
 podrobný popis projektu, který je předmětem žádosti o dotaci (na co bude dotace využita),
s uvedením přínosu projektu pro Jihomoravský kraj;
 podrobný popis činnosti žadatele (četnost tréninků a účastí na soustředěních, soutěžích,
turnajích, zápasech apod.);
 vyplněný formulář s údaji o velikosti členské základny, počet dětí a mládeže do dovršení
juniorského věku v dané sportovní disciplíně a jejich podíl vůči celkovému počtu členů
(formulář „Čestné prohlášení žadatele o struktuře členské základny“ je k dispozici
na dotačním portálu http://dotace.kr-jihomoravsky.cz),
 vyplněný položkový rozpis rozpočtu (formulář položkového rozpočtu je k dispozici
na dotačním portálu http://dotace.kr-jihomoravsky.cz);
 čestné prohlášení žadatele o podílech v právnické osobě;
 čestné prohlášení de minimis;
 doklad prokazující registraci k dani z přidané hodnoty a čestné prohlášení žadatele, zda má
či nemá nárok na vrácení DPH v oblasti realizace projektu (doloží pouze plátce DPH).
Jihomoravský kraj si vyhrazuje právo vyžádat si další doplňující informace od žadatele, zejména ty,
které směřují k posouzení účelnosti a hospodárnosti poskytnuté dotace, nebo k posouzení bonity
žadatele.
Podmínkou pro poskytnutí investiční dotace je, že majetek je ve vlastnictví, nebo že existuje právní
vztah žadatele užívat majetek min. po dobu 5 let, tj. min. do konce roku 2022. Tuto skutečnost doloží
žadatel o dotaci např. kopií nájemní smlouvy, kopií smlouvy o výpůjčce apod. dokladující rovněž
písemný souhlas vlastníka se zhodnocením majetku.
Žadatelé, u kterých bude rozhodnuto o poskytnutí dotace na investice, doloží před podpisem smlouvy
tyto doklady:
 kopii dokladu o schválení dokumentace k územně stavebnímu řízení (územní rozhodnutí,
popř. stavební povolení). Pokud investiční akce nepodléhá stavebnímu řízení doklad
o stanovisku stavebního úřadu k ohlášení stavebních úprav,
 jiné doklady či dokumenty, které si Jihomoravský kraj vyžádá pro konkrétní investiční akci
dle svého uvážení.

4. Hodnocení žádostí
V případě, že administrátor zjistí, že žádost v tištěné podobě neobsahuje podpis statutárního zástupce
oprávněného jednat za žadatele nebo chybí povinná příloha žádosti, vyzve žadatele neprodleně
k nápravě tohoto nedostatku, a to prostřednictvím prostého e-mailu na adresu uvedenou jako kontaktní
e-mail ve formuláři žádosti. Žadatel ve lhůtě 3 pracovních dnů (počínaje dnem následujícím
po odeslání e-mailu ze strany administrátora) bude mít možnost tyto nedostatky napravit. Pokud v této
lhůtě nedojde k nápravě nedostatku ze strany žadatele, pak žádost nesplnila předepsané náležitosti
žádosti dle čl. III odst. 3 tohoto dotačního programu a bude administrátorem vyřazena.
Hodnoceny budou pouze žádosti, které splní všechny náležitosti uvedené v čl. III odst. 3 tohoto
dotačního programu, které jsou v souladu s vyhlášeným dotačním programem a jsou podané ve lhůtě
pro podávání žádostí. Žádosti, které nesplní všechny náležitosti uvedené v čl. III odst. 3 tohoto
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dotačního programu, které nesplní podmínky dotačního programu, nebudou doručeny stanovenou
formou a ve lhůtě pro podání žádostí v tomto dotačním programu, budou administrátorem vyřazeny.
Vyhodnocení žádostí:
Žádosti budou vyhodnoceny na základě stanovených hodnotících kritérií v jednotlivých okruzích.
Podle součtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí jednotlivých žádostí v každém okruhu a podle
toho budou žádosti komisí doporučeny k poskytnutí dotace až do vyčerpání objemu prostředků
vyčleněných na jednotlivý okruh tohoto dotačního programu.
Žadateli může být poskytnuta dotace v nižší výši, než je žadatelem požadována.

Hodnotící kritéria okruh A:

Bodové
hodnocení

Maximální
počet bodů

Přehlednos
t projektu

Srozumitelně a věcně formulovaný cíl projektu. Přehledné
zpracování postupu realizace projektu včetně
předpokládaného harmonogramu. Vymezení a
příměřenost cílové skupiny.

0-6

6

Přiměřenost
rozpočtu

Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu

0-3

3

Potřebnost
projektu

Potřebnost a očekávaný přínos (dopad) projektu pro
sportovní oblast

0-6

6

Práce s
dětmi a
mládeží

Žádosti, korektní po formální a obsahové stránce, budou dále hodnoceny dle následujících kritérií:

Organizace se zaměřuje především na sportovní aktivity
pro děti a mládež

0-5

5

Spoluúčast 45,01 % a vyšší

10

Spoluúčast mezi 40,01 % - 45,00 %

7

Hranice spoluúčasti

Hodnotící kritérium – okruh A

10
Spoluúčast mezi 35,01 % - 40,00 %

4

Spoluúčast 35,00 % a nižší

0

Maximální počet bodů celkem

30

Přehlednost projektu
Kritérium hodnotí jasně a srozumitelně formulovaný cíl projektu a dále přehledný postup, jak
vytyčeného cíle dosáhnout, včetně provázanosti postupu realizace projektu s časovým
harmonogramem. Cílovou skupinou se rozumí okruh osob, které budou mít prospěch z konečných
výstupů projektu. V projektu je žádoucí cílovou skupinu vymezit tak, aby bylo zřejmé, pro koho je
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projekt určen (organizovaní, neorganizovaní sportovci, počet dětí a mládeže účastnících se sportovních
soutěží, dospělí, velikost skupiny, znalost potřeb cílové skupiny a dosavadní zkušenosti s prací
s cílovou skupinou).
Přiměřenost rozpočtu
Kritérium hodnotí jednak přiměřenost výše rozpočtu vzhledem k cíli a obsahu projektu ve smyslu
podhodnocení či nadhodnocení celé akce, a také přehlednost rozpočtu, včetně dělení na jednotlivé
rozpočtové položky.
Potřebnost projektu
Kritérium hodnotí, zda je projekt pro sportovní oblast v dané lokalitě potřebný a zda jeho realizace
bude mít znatelný přínos pro cílovou skupinu a rozvoj další činnosti samotné organizace (žadatel
by měl v projektu zdůvodnit, proč by měl být projekt realizován, kde jsou jeho hlavní přínosy pro širší
veřejnost, cílovou skupinu a samotnou organizaci).
Práce s dětmi a mládeží
Cílovou skupinou žadatele jsou převážně děti a mládež do dovršení juniorského věku v dané sportovní
disciplíně, kterým se organizace věnuje systematicky po celý rok, s přihlédnutím k počtu dětí
a mládeže účastnících se sportovních soutěžích.
Hranice spoluúčasti
Kritérium upřednostňuje ty žadatele, kteří se podílí na spolufinancování projektu vyšším poměrem.

Hodnotící kriteria okruh B:
Žádosti, korektní po formální a obsahové stránce, budou dále hodnoceny dle následujících kritérií:

Velikost členské
základny

Bodové
hodnocení

Členská základna větší než 100 členů

10

Členská základna mezi 51 - 100 členů

7

Členská základna menší než 50 členů

5

Podíl dětí a mládeže na
členské základně

Hodnotící kritérium – okruh B

80,00 % a více

10

60,00 % - 79,99 %

7

40,00 % - 59,99 %

5

39,99 % a méně

0

Maximální
počet bodů

10

Pravidelná
celoroční
činnost

Pravidelnost celoroční činnosti - četnost tréninků a účastí na
soutěžích, turnajích, zápasech apod.

0-5

5

Přínos dotace
pro děti
a mládež

10

Přínos dotace pro rozvoj sportovní činnosti dětí a mládeže s
přihlédnutím na pravidelnost jejich celoroční činnosti - četnost
tréninků, účast na soutěžích, turnajích, zápasech apod.

0-5

5

Maximální počet bodů celkem

8

30

Velikost členské základny
Kritériem jsou zvýhodňovány především menší sportovní organizace. Žadatel doloží v příloze žádosti
pravdivý údaj o velikosti členské základny, na základě kterého mu bude připsáno bodové ohodnocení.
Podíl dětí a mládeže na členské základně
Kritérium upřednostňuje především ty žadatele, jejichž členskou základnu tvoří převážně děti a mládež
do dovršení juniorského věku v dané sportovní discpilíně. Žádatel doloží v příloze žádosti pravdivý
údaj o podílu dětí a mládeže k celkové členské základně organizace.
Pravidelná celoroční činnost
Organizace se věnuje sportovní činnosti pravidelně a systematicky po celý rok, s přihlédnutím k počtu
dětí a mládeže účastnících se sportovních soutěží.
Přínos dotace pro rozvoj sportovní činnosti dětí a mládeže
Žádosti budou hodnoceny podle přínosu projektu na sportovní činnosti dětí a mládeže s přihlédnutím
k tomu, zda se organizace věnuje sportovní činnosti dětí a mládeže pravidelně a systematicky po celý
rok. Žadatel v příloze žádosti „podrobný popis činnosti“ uvede mj. četnost tréninků, soustředění
a účastí na turnajích, zápasech, soutěžích apod.

5. Výsledky dotačního řízení
O poskytnutí dotace (včetně její výše) rozhodne orgán Jihomoravského kraje příslušný podle zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Lhůta pro rozhodnutí o žádostech: do 30.12.2018
Na poskytnutí dotace v rámci tohoto dotačního programu není právní nárok. Jihomoravský kraj
si vyhrazuje právo dotační program zrušit.
Informace o výsledku dotačního řízení spolu s informacemi o stavu žádosti žadatel získá
na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz (sekce Granty a dotace →
Dotační portál JMK → Dotační oblasti → Vzdělávání, sport a volný čas).
S úspěšnými žadateli uzavře Jihomoravský kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje.
V případě nevyhovění žádosti o dotaci bude toto, včetně důvodu nevyhovění, sděleno žadateli bez
zbytečného odkladu.
Tento dotační program schválila Rada Jihomoravského kraje na své 48. schůzi konané dne
22. 1. 2018 usnesením č. 3478/18/R48.
Dotační program Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2018 byl zpracován na základě
Dotačních pravidel schválených na 11. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne
14.12.2017 usnesením č. 909/17/Z11.
Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:

Formulář žádosti o dotaci, včetně povinných příloh – okruh A
Formulář žádosti o dotaci, včetně povinných příloh – okruh B
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace, včetně vzoru finančního vypořádání dotace –
okruh A
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace, včetně vzoru finančního vypořádání dotace –
okruh B
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