Podmínky dotačního programu
Číslo programu

12SMR12

Název programu

Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a
středních škol s rozšířenou sportovní činností

Schváleno

Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje

Forma dotace

neinvestiční dotace

Termín vyhlášení výzvy

od 12.12.2011

dne

1.12.2011

do

12.1.2012

Strategické cíle dotačního programu
Priorita PRK

II - Lidské zdroje D.1.

Cíl programu

Podporovat činnost a aktivity sportovních středisek, sportovních center mládeže a
středních škol s rozšířenou sportovní činností.

Popis programu

Priority programu

Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol s rozšířenou
sportovní činností je částečně podporována státem i jednotlivými sportovními svazy. Tato
podpora však není dostatečná a činnost těchto významných subjektů pečujících o
talentovanou mládež je do značné míry omezena. Program umožní cílenou podporu v
oblasti sportovně - talentované mládeže v subjektech, které mají kvalitní úroveň.
projekty, jejichž úkolem je podporovat sportovce zařazené do reprezentace ČR (nejvyšší)
podpora organizací, jejichž sportovci se účastní olympiád dětí a mládeže (vysoká)
podpora středních škol s rozšířenou působností (střední)

Územní vymezení realizace projektu
projekty realizované především na území a pro občany Královéhradeckého kraje

Doba trvání projektu
1.1.2012 - 31.12.2012

Oprávněný žadatel
Sportovní střediska zřízená sportovními svazy a finančně podporovaná MŠMT ČR v Královéhradeckém kraji
Sportovní střediska zřízená a finančně podporovaná pouze sportovními svazy (nepodporované MŠMT ČR)
v Královéhradeckém kraji
Sportovní centra mládeže zařazená do sítě SCM podporovaná MŠMT ČR v Královéhradeckém kraji
Krajská sportovní centra mládeže zřízená samostatně sportovními svazy v Královéhradeckém kraji (nepodporovaná MŠMT)
Střední školy s rozšířenou sportovní činností

Neoprávněný žadatel
Právnická nebo fyzická osoba,
- na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, nebo proti které bylo zahájeno řízení o konkurzu nebo o vyrovnání, nebo byl návrh
na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo je v likvidaci
- která má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
- která byla (nebo člen jejího statutárního orgánu) pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem činnosti uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku
- která má nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji či státnímu rozpočtu
- která má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném
a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Uznatelné náklady
Náklady bezprostředně spojené s realizací projektu

Ostatní neivestiční náklady
- náklady na zajištění sportovních soustředění osob zařazených v SpS/SCM/SŠ
- opravy a údržba sportoviště SpS/SCM/SŠ
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (související pouze se sportovištěm, nebo se sportovní činností SpS, SCM a SŠ)

Neuznatelné náklady
Investiční náklady
Osobní náklady
Ostatní neivestiční náklady
Pohoštění a dary (s výjimkou věcných cen do soutěží), členské poplatky
Úhrada leasingu, úroky z úvěrů a půjček, odpisy, pokuty a penále
DPH, o jejíž vrácení může příjemce zpětně žádat
Další náklady neuvedené v přijatelných výdajích dle údajů ve formuláři

Rozsah a podíl dotace, platební podmínky
Minimální výše dotace
Maximální výše dotace

20 000,- Kč
50 000,- Kč

Maximální možný podíl dotace na celkových nákladech žádosti
Platební podmínky

60%

Peněžní prostředky (účelově vázané) se převádějí bezhotovostně na účet příjemce po
uzavření smlouvy. Čerpání i využití těchto účelově vázaných prostředků se řídí
podmínkami, které budou specifikovány ve smlouvě.

Hodnocení žádosti
Formální hodnocení - základní náležitosti žádosti (přílohy, podpisy atd.)
Kontrola přijatelnosti - oprávněnost žádosti, správné zařazení do dotačního programu
Základní hodnotící kritéria
Hodnotící škála 0-5

Váha

max. počet

Kvalita zpracovaného podrobného projektu a jeho přesnost a úplnost

4

20

Kvalita podrobného rozpočtu, přehlednost, transparentnost a přiměřenost

3

15

Podíl vlastních a partnerských zdrojů

1

5

Plnění povinností žadatele za předchozí období, předpoklady a schopnosti žadatele

2

10

Naplnění priorit programu

3

15

Váha

max. počet

Významné výsledky členů SpS/SCM/SŠ

5

25

Počet osob SpS/SŠ/SCM zapojených do sportovní činnosti a předkládaného projektu

4

20

Spolupráce s ostatními sportovními a nesportovními subjekty (svaz, ZŠ atd.)

3

15

Specifická hodnotící kritéria
Hodnotící škála 0-5

Povinné přílohy
1) ověřené kopie všech dokladů vyžadovaných při registraci subjektu v aktuálním znění (s výjimkou organizací zřizovaných
Královéhradeckým krajem), pokud tyto doklady již žadatel doložil v minulém roce a nedošlo v nich ke změnám, není třeba
dokládat
2) kopie výpisu z běžného účtu ne starší 3 měsíců, ze které musí být patrný majitel a číslo bankovního účtu žadatele

3) účetní uzávěrka žadatele za rok 2010
4) platný doklad o zřízení sportovního střediska nebo sportovního centra mládeže podporovaného MŠMT ČR (potvrzení
příslušného sportovního svazu o zřízení SpS nebo SCM podporovaného MŠMT ČR), nebo potvrzení sportovního svazu o zřízení
SpS/SCM/SŠ s RSČ podporovaného pouze sportovním svazem (u SpS, SCM a SŠ s RSČ nepodporovaných MŠMT), smlouva o
spolupráci se sportovním klubem (u SŠ s RSČ)

Další podmínky dotačního programu
1) Program se řídí Zásadami poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo
právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje
2) Z finanční podpory nelze hradit přestavbu a rekonstrukci sportoviště SpS/SCM/SŠ.
3) Popis projektu musí obsahovat charakteristiku činnosti včetně krátké charakteristiky předchozí činnosti,
harmonogram, místo konání, předpokládaný počet a věk účastníků.
4) Dobrovolnou práci nelze zahrnout do příjmových položek projektu.
5) Žadatel smí v tomto programu podat 2 žádosti pokud je sportovním střediskem i sportovním centrem a celkem nejvýše 5
žádosti ve všech programech oblasti tělovýchovy a sportu.
Výjimku mají republiková, krajská a okresní sdružení žádající v zastoupení za subjekty v nich sdružené, které nemají právní
subjektivitu. Tyto subjekty mohou podat celkem nejvýše 20 žádostí ve všech programech oblasti tělovýchovy a sportu.
6) Pokud žadatel předkládá v daném dotačním roce více žádostí, lze shodné povinné přílohy předložit pouze
k jedné žádosti a u zbývajících žádostí uvést odkaz na umístění povinných příloh.
7) Zaslané žádosti o podporu včetně příloh se nevracejí.
8) Organizátor projektu je povinen při jeho propagaci (v médiích, na webových stránkách apod.) uvést skutečnost, že projekt
je podporován Královéhradeckým krajem, při tom může využít logotyp kraje. Podmínky použití logotypu kraje jsou umístěny
na dotačním portále Královéhradeckého kraje (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz).
9) Žadatel souhlasí se zařazením do databáze krajského úřadu a zveřejněním údajů o organizaci, názvu projektu
a výší poskytnuté podpory a dalších zákonem stanovených údajů. Podáním žádosti zárověň žadatel vyslovuje souhlas se
zveřejněním vybraných akcí na webových stránkách kraje.
10) U SCM nezařazených do sítě SCM schválené MŠMT ČR je nutné v žádosti jasně doložit krajský rozsah sportovního centra,
nebo jeho ojedinělost v rámci kraje. U SŠ je nutné doložit smlouvu o spolupráci se sportovním klubem.
11) Příjemce provede vyúčtování projektu prostřednictvím dotačního portálu Královéhradeckého kraje http://dotace.krkralovehradecky.cz a poté zašle písemně (vč. příloh) na oddělení krajských dotací krajského úřadu.

Doručení žádosti na krajský úřad
Žádost o podporu musí být podána v elektronické podobě v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz)
s vložením všech příloh a poté v tištěné podobě (případně s povinnými přílohami, které nebyly vloženy do elektronické verze
žádosti) na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Tištěná podoba žádosti o finanční podporu musí být podána do 12.1.2012:
1) osobně v podatelně Krajského úřadu Královéhradeckého kraje do 14 hod
nebo
2) doporučeně poštou na adresu:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor grantů a dotací
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Datem podání se rozumí podání na poště nebo podání na podatelně krajského úřadu.
Náležitosti obálky
Obálka musí být zalepená, označená 12SMR12, textem "Neotvírat" a plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy.

Kontaktní osoby
Bc. Ondřej Knotek, tel.: 495 817 259, e-mail: oknotek@kr-kralovehradecky.cz
Mgr. Tomáš Záviský, tel.: 495 817 257, e-mail: tzavisky@kr-kralovehradecky.cz

