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Program pro poskytování dotací pro rok 2018 — REPREZENTANT ČR v předloženém/upraveném

zneni

Důvodová zpráva:

Odbor školství, kultury a sportu předkládá Program pro poskytování dotací pro rok 2018 —
REPREZENTANT CR (dále jen „program“). Program byl projednán v Komisí pro mládež, tělovýchovu
a sport dne 21.06.2017. Po projednání návrhu rozpočtu kapitoly ???-OŠKS je předpokládaný objem
peněžních prostředků vvčleněných na tento program ve výši 150.000,00 Kč.

Program byl zpracován v souladu s navrhovanýmt Pravidly pro poskytování dotací a nevratných

tínančnlch výpomocí z rozpočtu města Příbram. Dle těchto pravidel schvaluje zahajeni plídělovacího
řízení pro programové dotace a program 2M svým usnesením.

Dle zák. č. 250í2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, územně

samosprávný celek může poskytovat dotace na podporu účelu, který určí ve vyhlášeném programu.
Program musí poskytovatel zveřejnit na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový pristup
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí. Termín pro podání žádostí o dotací na rok
2018je navržen od 01.11.2017—30.11.2017 do 15:00 hodin. Žádosti budou podávány jednotně přes
internetovou aplikací dotací,
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Program pro poskytování dotací pro :. 2018

Město Příbram -

vyhlašuje

v souladu se zák. č, 2509000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

a Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram

č. ......a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Příbram č. .....„t2017tZM

Název programu

Dotační program na podporu REPREZENTANT ČR

Účel

Program je zaměřen na podporu sportovců, kteří spíňujt následující podmínky;

— reprezentují příbramský sportovní klub,

— mají trvalé bydliště na území ORP Příbram

- jsou narozeni po 1.1.1996 včetne,

- jsou jako individuální sportovci zařazení do reprezentace ČR.

Důvody podpory účelu

Cílem je podpora mladých reprezentantů CR, kteří svou sportovní činnosti reprezentují ČR i svoje

město v zahraničí.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tento program

je 150.000 Kč (slovy: jednostopadesáttisíc korun českých).

Maximální výše dotace v jednotlivém případě

Maximální požadovaná častka uvedená vžádosti nesmí přesáhnout 20.000 Kč (slovy: dvacettísíc
korun českých) a může činit maximálně 80 % z celkových naktadů na projekt. Žádosti nad tuto
stanovenou hranicí budou z přídělovacího řízení vyloučeny.

žádost

Žadatel je v ramci řízení o přidělení podpory pro příslušné obdobi oprávněn předložit pouze jednu

žádost do tohoto dotačního programu. Vpřípade podání žádosti na přípravu a realizaci obsahové

shodného projektu u téhož příjemce ve více dotačních programech budou všechny žádosti vyřazeny

z přidétovaclho řízení.

Formulář žádosti je uložen v internetové aplikací dotací (http:llpribrameu).

Kritéria pro hodnocení žádosti

1) Formální správnost a úplnost

- Formální správností se rozumí zejmena: žádost musí být podaná v souladu s programem

a pravidly (např. dodržení podmínek programu, uvedení neuznatelných nákladů). Žádost musí

být podaná ve stanoveném termínu a formě, všechny požadované údaje musí být správně

vyplněny, musí obsahovat všechny požadovaná přílohy. Údaje o žadateli musí být aktuální,

úplné a správné, Žádost musí být podepsána oprávněnou osobouřosobamí, Žádost, která

formální náležitostí nesplní, nebo bude doručená jiným než stanoveným způsobem (např e-

mailem), doručená na jine adresy, nebo obdržená po termínu pro podání žádosti, podepsaná

osobou neoprávněnou jednat jménem žadatele, s uvedením nesprávnéhojména nebo názvu

žadatele, s uvedením chybných identifikačních údajů žadatele apod., bude z dotačního řízeni

vyloučena.
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2) Charakteristika projektu

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

3) Reálnost projektu

- Kvalita a přiměřenost rozpočtu, podíl vtastnlch zdrojů,

- finanční zajištění a schopnost žadatele projekt realizovat.

4) Zájmy města

- rozsah propagace a prezentace města v projektu, výchova reprezentantů České republiky.

Okruh způsobilých žadatelů

Dotace na účel stanovený v tomto programu může být přiznána žadateli, který splní podmínky

uvedené v programu a tuto formu podpory zveřejných prostředků zekonomických důvodů nutně

potřebuje. O dotaci může požádat právnická nebo fyzická osoba. Pro poskytnutí podpory není

podstatná forma právní subjektivity příjemce dotace,

Dotace nebude poskytnuta žadateli, který:

- má ke dni podpisu smlouvy závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k rozpočtu města Příbram a vůči

právnickým osobám, jejichž je město Příbram zřizovatelem nebo zakladatelem,

- nemá řádně podaná vyúčtování dotací a podpor za minulá období.

Podmínky pro poskytnutí finanční podpory

Podminky pro poskytnutí finanční podpory jsou vymezeny vPravidlech pro poskytování tinanční

podpory z rozpočtu města Příbram č.„.„ [http:ífpribrameu).

Úhrada cestovních nákladů je možná jen na dopravu reprezentanta a jeho nutného doprovodu na

zápasy, závody a soustředění. V případě použítí vlastního vozidla lze ve vyúčtování dotace uplatnit

nákladyjen ve výši spotřebovaných pohonných hmot.

Nabidka recipročního plnění

Žádost musí obsahovat konkretní nabidku žadatele na reciproční plnění ve vztahu k poskytovateli

(městu Příbram). Může se jednat např. o:

- umožnění volného vstupu zástupcům poskytovatele na akci, na níž byla poskytnuta podpora,

- propagaci města Příbram jako subjektu, který poskytl finanční podporu,

- oprávnění města Příbram prezentovat realizovaný projekt jako akci, která se uskutečnila sjeho

podporou,

- příslib účasti na nějaké konkretní akci, kterou město Příbram pořádá.

Mozne jsou ijine nabídky recipročního plnění.

Místo a forma podání žádosti

1. Žádost je nutne podat: v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace (dostupné na
adrese: http:!ípribrameu), a zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou

aplikací vč. příloh (pokud jsou požadovány). Žádost musí být MěÚ Příbram doručena

ve stanoveném termínu v písemné i elektronické podobě. Žádost je podána včas, j_e—li podána

nejpozdeji poslední den stanoveného termínu a doručena na podatelnu MěU Příbram.

Rozhodující je datum razítka přiděleného podatelnou MěU Příbram.

2. Žádost vjednom písemném, podepsaněm originále vč. všech příloh (pokud jsou vyžadovány) lze

ve lhůtě pro podání žádosti:

a) zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Městský úřad Příbram,

Tyršova 108, 261 19 Příbram |, a to vzalepeně obátoe označenáI názvem programu,

evidenčním číslem žádosti vygenerovaném internetovou aplikací, identíhkačními údaji

žadatele, textem „Žádost o ňnančnl'podporu z rozpočtu města Příbram — Neotvírat" (žádost

musí být doručena na podatelnu MěU Příbram nejpozději poslední den stanoveného termínu),
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b) podat osobně v podatelně MěÚ Příbram, na adrese Tyršova 108, Příbram 1, a to vzalepene

obálce označená názvem programu, evidenčním číslem žádosti vygenerovaněm internetovou

aplikací, identifikačními údaji žadatele, textem „Žádost o finanční podporu z rozpočtu města

Příbram — Neotvírat“.

Lhůta pro podání žádostí

Lhůta pro podání žádosti je v termínu od 01.11.2017 do 30.11.2017 15:00 hodin.

Žádosti podané po termínu budou vyloučeny z dalšího projednávání.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

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

Přílohy

Seznam povinných příloh:

- popis projektu,

- potvrzení přlslusněho svazu o postupu či zařazení do reprezentace,

- Nabídka recipročního plnění.

v Příbrami 21.08.2017

Zpracovala: D, Janoušková
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