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Město Příbram  

vyhlašuje 

v souladu se zák. č. 250/2015 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, a Pravidly č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram 

a v souladu s usnesením Rady města Příbram č. 848/2015 ze dne 21.09.2015 

 

Program pro poskytování dotací pro r. 2016 
tematické zadání pro oblast:  

 

Vrcholový a výkonnostní sport 
 

1) Účel 

Program je zaměřen na podporu poskytovanou výhradně: 

a) právnickým osobám (sportovním klubům) na činnost oddílů mládeže, jejichž sportovci 

jsou v kolektivních sportech dlouhodobě účastníky první nebo druhé nejvyšší 

celorepublikové soutěže nebo jejichž sportovci jsou zařazeni do reprezentace ČR, 

b) fyzickým osobám, které jsou jako individuální sportovci zařazeni do reprezentace ČR. 

 

V případě nákladů vynaložených na energie bude z podpory města možné použít max. 50 % 

poskytnuté podpory (vyjma záloh). 

V případě nákladů vynaložených na pohonné hmoty za účelem zajištění dopravy dětí                     

a mládeže do 25 let na aktivní účast ve sportovní soutěži, bude nutné doložit seznam 

účastníků s uvedeným rokem narození. 

 

Finanční podpora právnickým osobám na činnost oddílů mládeže není poskytována jako 

podpora de minimis. Veřejná podpora se nezakládá s ohledem na skutečnost, že se jedná                 

o sportovní aktivity mládeže v rámci vzdělávání. 

 

2) Důvody podpory účelu 

Cílem je podpora projektů regionálního významu, které svým obsahem a rozsahem 

neovlivňují obchod mezi členskými státy Evropské unie.  

 

3) Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu 

na podporu v oblasti je 

10.000.000 Kč. 

 

4) Maximální výše finanční podpory v jednotlivém případě  

Maximální požadovaná částka uvedená v žádosti nesmí přesáhnout 5.000.000 Kč (slovy: Pět 
miliónů korun českých) a může činit maximálně 80 % z celkových uznatelných nákladů                
na akci. Žádosti nad tuto stanovenou hranici budou z přidělovacího řízení vyloučeny.  
 

5) Okruh způsobilých žadatelů 

O finanční podporu může požádat právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně 

prospěšné činnosti a projekty a která nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti 

ve vztahu ke státnímu rozpočtu, rozpočtu města Příbram, závazky po lhůtě splatnosti vůči 

právnickým osobám, jejichž je město Příbram zřizovatelem nebo zakladatelem a má řádně 
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podaná vyúčtování dotací a podpor za minulá období. Pro poskytnutí podpory není 

podstatná forma právní subjektivity příjemce dotace. 

 

6) Lhůta pro podání žádosti 

Lhůta pro podání žádosti je 01.–30.11.2015 do 15:00 hodin. 

Žádost je podána včas, je-li podána nejpozději poslední den stanoveného termínu 
a doručena na podatelnu MěÚ Příbram. Rozhodující je datum razítka přiděleného 
podatelnou MěÚ Příbram. 
 

7) Kritéria pro hodnocení žádosti 

Žádosti budou hodnoceny po stránce formální, věcné a obsahové. 

 

Formální správnost a úplnost (maximální počet bodů 20) 

- žádost podaná v souladu s tímto programem, podaná ve stanoveném termínu a formě, 

úplné a správné vyplnění žádosti, dodání všech požadovaných příloh, aktuální, úplné 

a správné údaje o žadateli, kontakty a podpis oprávněnou osobou. 

 

Propracovanost projektu (maximální počet bodů 20)  

- charakteristika a kvalita projektu, úroveň popularity sportu v rámci České republiky, 

historická tradice daného klubu v Příbrami. 

 

Reálnost projektu z hlediska finančního zajištění a schopnosti žadatele projekt realizovat 

(maximální počet bodů 20) 

- kvalita a přiměřenost rozpočtu a podíl vlastních zdrojů. 

 

Zájmy města (maximální počet bodů 40) 

- rozsah propagace a prezentace města u projektu, výchova reprezentantů České 

republiky, druh sportovního odvětví dle kategorizace sportu, účast mládeže                             

ve vyhlášených mládežnických kategoriích, působnost žadatele ve městě Příbram. 

 

Minimální počet dosažených bodů pro podporu je 70. 

 

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je do 4 měsíců od ukončení lhůty pro podání žádosti. 
 

9) Podmínky pro poskytnutí finanční podpory 

Podmínky pro poskytnutí finanční podpory jsou stanoveny Pravidly č. 1/2014 pro poskytování 

finanční podpory z rozpočtu města Příbram.  

 

10) Žádost 

Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze 

jednu žádost do této oblasti podpory. V případě podání žádosti na přípravu a realizaci 

obsahově shodného projektu u téhož příjemce ve více oblastech podpory bude 

žádost/žádosti vyřazena/y z přidělovacího řízení.  

Žádost je nutné podat:  
- v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace (na adrese: 

http://dotace.pribram-city.cz),  
- a zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací vč. 

příloh (pokud jsou požadovány). 
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Žádost musí být MěÚ Příbram doručena v písemné i elektronické podobě a to do termínu 
dle odst. 6) tohoto programu. 
Žádost v písemné podobě se zasílá na MěÚ Příbram. Osobně se podávají výhradně 
na PODATELNĚ Městského úřadu Příbram, Tyršova 108, Příbram. 
Formulář žádosti je uložen v internetové aplikaci dotací (http://dotace.pribram-city.cz). 

 

11) Přílohy 

Seznam povinných příloh: 

- plán činnosti (rozpis tréninků, rozpis cvičení, rozpis soutěží jednotlivých kategorií 

mládeže), 

- jmenný seznam aktivních členů mládeže k 31.10.2015 s datem narození a adresou 

bydliště. 

 

U individuálních sportovců 

- potvrzení příslušného svazu o postupu či zařazení do reprezentace. 

 

 

Za správnost: Stanislava Walenková 

 

http://dotace.pribram-city.cz/

