
Město Příbram __ Pro 'ednání ZM

odbor: školství, kultury & sgortu _dne:11.09.2017

Název bodu jednání: '

Program pro poskytování dotacl pro rok 2018 — Činnost sportovních organizací

Předkládá: Rada města

Zpracoval: lng. Lea Enenkelová, vedoucí odboru-

Projednáno: v RM 21.08.2017

Text usnesení RM:

R.usn.č.816í2017
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schválit Program pro poskytování dotací pro rok 2018 — ČINNOST SPORTOVNÍCH

ORGANlZACŽ v předloženém znění.
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OW zařadit tento materiál do programujednání Zastupitelstva města Příbram dne 11.09.2011

hl, pro ?

Napsala: Dagmar Janoušková

Návrhy na usneseni:

ZM schvaluje )( neschvaluje _

Program pro poskytování dotací pro rok 2018 —— ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACI

v předloženém/upraveném znení .

Důvodová zpráva:

Odbor školství, kultury a sportu předkládá Program pro poskytování dotací pro rok 2018 — ČINNOST

SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen „Program"). Program byl projednán v Komisi pro mládež,

tělovýchovu a sport dne 210602017. Po projednání návrhu rozpočtu kapitoly ???-OŠKS je

předpokládaný objem peněžních prostředků vyčlenených na tento program ve výši 230000030 Kč.

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

finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram. Dle těchto pravidel schvaluje zahájení přldélovaclho

řízení pro programove dotace a program ZM svým usnesením.

Dle zák. Č. 25012000 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 přístup

nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti. Termín pro podání žádostí o dotaci na rok

2018 je navržen od 01.11.2017—30.11.2017 do 15:00 hodin. Žádosti budou podávány jednotně přes

internetovou aplikací dotací .

Příloha: Program pro poskytování dotací pro rok 2018 — ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ



Program pro poskytování dotací pro r. 2018

Město Příbram

vyhlašuje '

v souladu se zák. č. 250ř2000 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. „.....ř2017íZM.

Název programu

Dotační program na podporu ČINNOSTI SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ

Účel

Program je zaměřen na podporu subjektů. které se zabývají organizací kontinuálních a periodických

sportovních aktivit na území města Příbram. Podpora je určena zejména pro děti a mládež

(narozených po 1. 1. 1999 včetně). Podpora se poskytuje v návaznosti na počet sportujlclch deti a

mládeže, a to na sportovní činnosti súčastí v závodech a soutěžích organizovaných sportovními

organizacemi.

Důvody podpory účelu

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

mezi členskými státy Evropské Unie. Důvodem podpory sportovních organizací je snaha města o

rozvoj tělesně zdatnosti příbramských dětí a mládeže, její mravní výchovy a výchovy k čestnému

jednání ve sportu a v životě.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyšle-něných v rozpočtu na tento program

je 2300000 Kč (slovy: dvamilionyosmsettisíc korun českých).

Výše dotace v jednotlivém případě

V žádostí žadatel uvede požadovanou výší dotace, Schválená výše dotace se odvíjí od počtu členů ve

sportovní organizaci (narozených po 1. 1. 1999 včetně) a jejich účasti vsoutěžích a může činit

maximálně 80 % z celkových nákladů na projekt.

Žádost

Žadatel je v rámci řízení o přiděiení podpory pro příslušně období oprávněn předložit pouze jednu

žádost do tohoto dotačního programu. V případě podání žádosti na přípravu a realizaci obsahově

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

z přidělovacího řízeni.

Kritéria pro hodnocení žádosti

1) Formální správnost a úplnost

- Formální správnosti se rozumí zejména: žádost musí být podaná vsouladu 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 požadované přílohy. Udaje o žadateli musí být aktuální,

úplné a správně, Žádost musí být podepsána oprávněnou osobouíosobami. Žádost, která

formální náležitosti nesplní, nebo bude doručena jiným než stanoveným způsobem (např. o—

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

osobou neoprávněnou jednat jménem žadatele, s uvedením nesprávného jména nebo názvu

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

vyřazena.
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2) Charakteristika projektu

- propracovanost zpracování projektu

3) Reálnost projektu '

- finanční zajištění a schopnost žadatele projekt realizovat,

- položkový rozpočet.

4.) Bodovací system

a.) Zisk bodů za členy sportovní organizace a za účast v soutěžích (lze započítávat pouze členy

organizace narozené po 1. 1. 1999 včetně)

člen = 1 bod

účast v krajské soutěži = 2 body

účast v republikové soutěži = 3 body

Pozn. Člen oddílu dětí a mládeže bude započítán pouze v nejvyšší soutěži, které dosáhl. Seznam dětí

a mládeže bude uveden na zvláštním formuláři, který je ke stažení v přihlašovací aplikaci na webu

města Příbram, a který je povinnou přílohou žádosti.

b.) Výpočet hodnoty bodu:

Celková výše alokovaných finančních prostředků se vydělí počtem získaných bodů všech

žádajících organizací. AZískaná hodnota bodu v Kč se roznásobí počtem bodů jednotlivých

žádajících organizací. Udaje potřebné pro výpočet jsou uvedeny v žádosti.

Vzorec pro výpočet: D : VíB x 0

D = výška dotace pro konkrétní žádající organizaci

V = celková výše rozdětovaných finančních prostředků

B = celkový počet bodů všech žádajících organizací

0 = počet bodů konkretni žádající organizace

Pozn. Při tomto způsobu rozdělování finančních prostředků může nastat situace, kdy jejich část

zůstane nerozdělena (někteří žadatele požádají o méně prostředků. než by jim výpočtem náleželo).

V tomto případě se zbylé prostředky rozdětí dle výše uvedeného vzorce mezi ostatní žadatele.

Okruh způsobitých žadatelů

O dotaci na účel stanovený v tomto programu, může požádat každý žadatel, který Splní podmínky

uvedené v programu a tuto formu podpory z veřejných prostředků z ekonomických důvodů nutně

potřebuje. O dotaci může požádat právnická nebo fyzická osoba. která realizuje veřejně prospěšné

činnosti a projekty. Způsobilými žadateli jsou sportovní kluby. tělocvičně jednoty a spolky, jejichž

hlavní náplní činnosti je tělovýchovná a sportovní činnost.

Finanční podporu lze poskytnout žadatelům, kteří splňují následující podmínky (stav k 30. 10. 2017):

- působnost žadatele v městě Příbram,

- trvalá a celoroční péče o děti mládež.

- pravidelná činnost dětí a mládeže ve sportovní organizaci.

- podil dětí a mládeže ve sportovní organizaci minimálně 20 %.

- účast členů dětí a mládeže v soutěžích,

- minimální roční členskéřoddílově příspěvky v souhrnně výši 1.200 Kč na člena (týká se oddílů

dětí a mládeže).

Pro poskytnutí pod pory 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.
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Podmínky využití finanční podpory

Pro realizaci projektu jsou stanoveny tzv. uznatelné a neuznatelné náklady projektu, které jsou

vymezeny v Pravidlech pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram

č(http:řípribramau).

V případě nákladů vynaložených na energie bude možné využít maximálně 50 % poskytnuté finanční

podpory.

Úhradu cestovních nákladů lze uplatnit pouze u dopravy děti a mládeže včetně nutného doprovodu na

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

náklady pouza ve výši opotřebovaných pohonných hmot.

Nabídka recipročního plnění

Žádost musí obsahovat závazek žadatele, že v rámci činnosti bude propagovat město Příbram. a také

konkrétní nabídku 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 konkrétní akci. kterou město Příbram pořádá.

Možné jsou ijině nabídky recipročního plnění.

Lhůta pro podání žádosti

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.

Místo a forma podání žádostí

1. Žádost je nutné 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, je-li podána

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

Bozhodujícije 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 v zalepené obálce označené názvem programu,

evidenčním číslem žádosti vygenerovaném internetovou aplikaci, identifikačními údaji

žadatele, textem „Žádost o fínančnřpodporu z rozpočtu města Příbram — Neotvírat“ (žádost

musí být doručena na podatelnu MěU Příbram nejpozději poslední den stanoveného term inu).

b) podat osobně v podatelně MěU Příbram, na adrese Tyršova 108, Příbram |, a to v zalepené

obálce označené náZvem programu. evidenčním číslem žádosti vygenerovaném internetovou

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

Příbram — Neotvírat".

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

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

Podmínky pro poskytnutí dotace

Podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny Pravidly pro poskytování dotací a návratných

Finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. ......1201'? a tímto programem.

Vzor žádosti

Formulář žádosti je uložen v internetové aplikaci dotací (http:ířpríbrameu).
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Přítohy

Seznam povinných příloh:

- popis projektu,

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

- jmenný seznam členů miádeže k30. 10. 2017 srokem narození a označením účasti

vsoutěžich a potvrzením nadřízené složky o pravdivosti dokladu (formulář ke stažení na

http:!ípribrameu)

- konkrétní nabídka žadatele na reciproční plnění ve vztahu k poskytovateli (městu Příbram).

V Příbrami 21.08.2017

Zpracovala: D. Janoušková,
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