Program pro poskytování dotací pro r. 2020
Město Příbram vyhlašuje
v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
a Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram,
v platném znění, a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Příbram č. 198/2019/ZM.
Název dotačního programu
Činnost sportovních organizací 2020
Účel
Program je zaměřen na podporu právnických osob (sportovních organizací), které se zabývají
organizací kontinuálních a periodických sportovních aktivit na území města Příbram. Podpora je určena
pro děti a mládež (narozených po 01. 01. 1997 včetně). Podpora se poskytuje v návaznosti na počet
sportujících dětí a mládeže, a to na sportovní činnosti s účastí 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
tělesné zdatnosti příbramských dětí a mládeže, její mravní výchovy a výchovy k čestnému jednání ve
sportu a v životě.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tento program
je 5.000.000,00 Kč (slovy: pětmilionů korun českých).
Výše dotace v jednotlivém případě
V žádosti žadatel uvede požadovanou výši dotace, a to je zároveň maximální možná výše dotace, která
může být žadateli schválena. Schválená výše dotace se odvíjí od počtu členů ve sportovní organizaci
(narozených po 01. 01. 1997 včetně) a jejich účasti v soutěžích a může činit maximálně 80 %
z uznatelných nákladů na projekt.
Žádost
Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné 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 řízení.
Formulář žádosti je uložen v internetové aplikaci dotací (http://dotace.pribram.eu/).
Kritéria pro hodnocení žádosti
1) Formální správnost a úplnost
- formální správností se rozumí zejména: 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 požadované přílohy. Údaje o žadateli musí být aktuální,
úplné a správné. Žádost musí být podepsána oprávněnou osobou/osobami. Žádost, která
formální náležitosti nesplní, nebo bude doručená jiným než stanoveným způsobem (např. emailem), 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
vyloučena.
2) Charakteristika projektu
- propracovanost zpracování a kvalita projektu.
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3) Reálnost projektu
- kvalita a přiměřenost rozpočtu, podíl vlastních zdrojů,
- finanční zajištění a schopnost žadatele projekt realizovat

4) Bodovací systém
a) Zisk bodů za členy sportovní organizace a za účast v soutěžích (lze započítávat pouze členy
organizace narozené po 01. 01. 1997 včetně)
člen 0–5 let
= 1 bod
člen N 6-23 let
= 1,5 bodu
člen S 6-10 let
= 2 body
člen S 11-16 let
= 2,5 bodu
člen S 17-19 let
= 2,5 bodu
člen S 20-23 let
= 2 body
handicap
= 4 body
účast v krajské soutěži
= 2 body
účast v regionální soutěži = 3 body
účast v republikové soutěži = 4 body
Vysvětlení pojmů:
N – nesoutěžící děti a mládež cvičící alespoň 1 x týdně
S – soutěžící děti a mládež cvičící alespoň 2 x týdně a zároveň se účastní alespoň 6
oficiálních soutěží za rok. Jde o soutěže řízené svazem nebo krajským svazem, popř.
uvedené v oficiální termínové listině příslušného svazu (svaz eviduje výsledky
takovýchto soutěží, start je podmíněn registrací v příslušném svazu apod.) Jednou
soutěží je jeden soutěžní den (jeden nebo více utkání/zápasů, jeden nebo více startů
v individuálních disciplínách). Podmínkou je 6 takovýchto soutěžních dnů za
posledních 12 měsíců předcházejících dni podání žádosti.
Handicap – děti a mládež držící průkaz TP a ZTP
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. Získaná hodnota bodu v Kč se roznásobí počtem bodů jednotlivých
žádajících organizací. Údaje potřebné pro výpočet jsou uvedeny v žádosti.
Vzorec pro výpočet: D = V/B x O
D = výška dotace pro konkrétní žádající organizaci
V = celková výše rozdělovaných finančních prostředků
B = celkový počet bodů všech žádajících organizací
O = počet bodů konkrétní žádající organizace
Pozn. Při tomto způsobu rozdělování finančních prostředků může nastat situace, kdy jejich
část zůstane nerozdělena (někteří žadatelé požádají o méně prostředků, než by jim
výpočtem náleželo). V tomto případě se zbylé prostředky rozdělí dle výše uvedeného vzorce
mezi ostatní žadatele.
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Okruh způsobilých 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 osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a
projekty. Způsobilými žadateli jsou sportovní kluby, tělocvičné jednoty a spolky, jejichž hlavní
činností je tělovýchovná a sportovní činnost.
Dotaci lze poskytnout žadatelům, kteří splňují všechny následující podmínky (stav k 31. 10.
2019): - působnost žadatele v městě Příbram po dobu nejméně 12 měsíců,
- trvalá a celoroční péče o děti mládež,
- pravidelná činnost dětí a mládeže ve sportovní organizaci,
- podíl dětí a mládeže ve sportovní organizaci minimálně 20 %,
- účast členů dětí a mládeže v soutěžích,
- minimální roční členské/oddílové příspěvky v souhrnné výši 1.200 Kč na člena (týká se oddílů
dětí a mládeže),
- v případě, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásí výzvu dotační program
„MŮJ KLUB 2020“ nebo dotační program na podporu sportovní činnosti klubu s jiným názvem
je žadatel, který je oprávněným žadatelem této výzvy nebo tohoto dotačního programu s jiným
názvem, povinen doložit k žádosti o dotaci v programu Činnost sportovních organizací 2020
svoji podanou žádost z dotačního programu „MŮJ KLUB 2020“ nebo dotačního programu
s jiným názvem. Při nesplnění této podmínky bude žádost z dotačního řízení v programu
Činnost sportovních organizací 2020 vyřazena.
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,
- nemá ve veřejně přístupném rejstříku zveřejněnu účetní závěrku za rok 2018 (týká se pouze
žadatelů, které k tomu zákon zavazuje),
Podmínky pro poskytnutí dotace
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny v platných Pravidlech pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram (http://dotace.pribram.eu/).
V případě nákladů vynaložených na energie bude možné využít maximálně 50 % poskytnuté finanční
podpory.
Úhradu cestovních nákladů lze uplatnit pouze u dopravy dětí a mládeže včetně nutného doprovodu na
zápasy, závody a soustředění. V případě použití vlastního vozidla lze ve vyúčtování dotace uplatnit
náklady pouze ve výši spotřebovaných pohonných hmot.
Podmínky pro využití dotace
Žadatel je povinen v žádosti uvést přesně vymezenou specifikaci nákladů, na které bude dotace využita.
Tyto náklady musí být uznatelnými náklady dle platných Pravidel pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram (http://dotace.pribram.eu/).
Nabídka recipročního plnění
Žádost musí obsahovat konkrétní nabídku žadatele na reciproční plnění ve vztahu k poskytovateli
(městu Příbram). Může se jednat např. o příslib účasti na nějaké konkrétní akci, kterou město Příbram
pořádá, nebo nabídka pomoci s jejím pořádáním.
Možné jsou i jiné nabídky recipročního plnění.
Místo a forma podání žádosti
1) Žádost je nutné podat: v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace (dostupné na
adrese: http://dotace.pribram.eu/), 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
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nejpozději poslední den stanoveného termínu a doručena na podatelnu MěÚ Příbram. Rozhodující
je datum razítka přiděleného podatelnou MěÚ Příbram.
2) Žádost v jednom písemném, podepsaném 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 I, a to v zalepené obálce označené názvem programu, evidenčním
číslem žádosti vygenerovaném internetovou aplikací, identifikačními údaji žadatele, textem
„Žádost o finanční podporu z rozpočtu města Příbram – Neotvírat“ (žádost musí být doručena
na podatelnu MěÚ Příbram nejpozději poslední den stanoveného termínu),
b) podat osobně v podatelně MěÚ Příbram, na adrese Tyršova 108, Příbram I, a to v zalepené
obálce označené názvem programu, evidenčním číslem žádosti vygenerovaném internetovou
aplikací, identifikačními údaji žadatele, textem „Žádost o finanční podporu z rozpočtu města
Příbram – Neotvírat“.
Lhůta pro podání žádosti
Lhůta pro podání žádosti je v termínu od 01. 11. 2019 do 29. 11. 2019 14:30 hodin.
Žádosti podané po termínu budou vyloučeny z dalšího projednávání.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
O žádostech bude rozhodnuto do 31. 03. 2020.
Povinné přílohy
- popis projektu,
- plán činnosti (rozpis tréninků, rozpis cvičení, rozpis soutěží jednotlivých kategorií mládeže),
- jmenný seznam členů mládeže k 31. 10. 2019 s uvedením roku narození a obce, ve které mají
trvalý pobyt, a označením účasti v soutěžích a potvrzením nadřízené složky o pravdivosti
dokladu (formulář ke stažení na http://dotace.pribram.eu/),
- podrobný položkový rozpočet projektu (povinný formulář ke stažení na
http://dotace.pribram.eu)
- konkrétní nabídka žadatele na reciproční plnění ve vztahu k poskytovateli (městu Příbram).
Povinnosti příjemce dotace
Pozvání na sportovní akce realizované z dotace v rámci celoroční činnosti
Příjemce dotace je povinen doručit na Odbor školství, kultury a sportu (dále OŠKS) písemnou
pozvánku na akce, které jsou v rámci celoroční činnosti realizovány za finanční podpory města
Příbram, a to minimálně tři týdny před jejich konáním. Zároveň je povinen umožnit na akci volný
vstup členům Komise pro mládež, tělovýchovu a sport a zaměstnancům úřadu.
Propagace
Příjemce dotace se zavazuje v průběhu projektu celoroční činnosti, označit, že projekt je
realizován s přispěním města Příbram (propagace - např. uvedení loga města na dresy, webové
stránky, plakáty, pozvánky, umístění loga města při akci, zveřejnění článku v médiích apod.).
Způsob propagace je příjemce povinen doložit společně s vyúčtováním dotace. Na základě
smlouvy o poskytnutí dotace vydává poskytovatel souhlas s použitím loga města Příbram při
realizaci projektu. Příjemce dotace se zavazuje zajistit, že při používání loga nedojde k jeho
znevážení a že bude použito v souladu s manuálem, který je zveřejněn na www.pribram.eu v
sekci Potřebuji vyřídit/Žádost o souhlas s použitím loga města. Město Příbram je oprávněno
prezentovat realizovaný projekt jako akci, která se uskutečnila s jeho podporou.
Vyúčtování účelové dotace
Příjemce zodpovídá za hospodárné, efektivní a účelné využití dotace.
a) Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování dotace:
- v případě dotace poskytnuté na jednorázovou akci – do 60 dní po ukončení projektu,
- v případě dotace poskytnuté na celoroční činnost – do 15. 01. 2021.
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b) Příjemce dotace je povinen vést oddělenou evidenci dokladů o čerpání dotace.
K vyúčtování dotace přiloží kopie řádně označených dokladů souvisejících s účtovanou
dotací i s povinnou spoluúčastí, a to v uznatelných nákladech, zejména kopie faktur,
smluv o nájmu, kupních smluv, objednávek apod. Každý doklad uplatněný ve vyúčtování
bude prokazatelně spárován s dokladem o jeho úhradě (bankovní výpis nebo pokladní
doklad). Doklady musí obsahovat náležitosti stanovené zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění.
c) Obsah vyúčtování a závěrečné zprávy bude stanoven, v souladu s Pravidly, ve smlouvě.

Důležité:
Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo stanovit ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace další skutečnosti a závazky, vždy však v souladu s tímto dotačním programem
a platnými Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
města Příbram.
V Příbrami 25. 06 .2019
Zpracovala: Markéta Benešová
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