PŘEDSTAVENÍ
dotačních programů
pro rok 2023
Odbor sportu
Magistrát města Brna

Přehled dotačních programů
pro rok 2023
Pro rok 2023 jsou vypsány následující dotační programy:
Podpora
vrcholového
sportu

Podpora
provozu
sportovišť

Mládežnický
sport

Významné
sportovní
akce

Pravidelná
sport. činn.
dospělých

Podpora
sportovních
odvětví

Podpora
handicap.
sportovců

Zaměření programů

Zaměření
programu

Podpora
vrcholového
sportu

Podpora
provozu
sportovišť

Mládežnický
sport

Pravidelná
sport. činn.
dospělých

Podpora
handicap.
sportovců

Podpora sportovců
seniorské kategorie (tzn.
kategorie dospělých
sportovců, nikoliv speciální
veteránské kategorie) a
tím jsou podpořeny
brněnské sportovní kluby,
které působí na vrcholové
úrovni ve sportovních
odvětvích, která jsou
zařazena dle platné
„Metodiky na podporu
vrcholového sportu ve
městě Brně“ do 1. a 2.
skupiny kolektivních a
individuálních sportů, vč.
činnosti handicapovaných
sportovců.
Bližší informace jsou
uvedeny ve schválené
„Metodice na podporu
vrcholového sportu ve
městě Brně“ a výzvě.

Podpora sportovních
klubů sídlících nebo
působících v Brně,
které zabezpečují
celoroční provoz
sportovních zařízení
v Brně.

Podpora mládežnických
družstev a jednotlivců do
18 let registrovaných v
brněnských sportovních
klubech, kteří se účastní
soutěží zastřešených
svazem, případně jinou
organizací. Minimální
počet registrovaných
mládežníků je u
individuálních sportů 10,
u kolektivních sportů
minimálně 1 družstvo,
minimální počet
zúčastnění na soutěži v
rozhodném období je 1.

Podpora dospělých
sportovců a družstev nad
18 let, kteří jsou
registrováni v
brněnských sportovních
klubech a kteří se
účastní soutěží
zastřešených svazem
nebo jinou organizací.
Minimální počet
aktivních registrovaných
dospělých sportovců je
10 (může být dohromady
za více sportovních
odvětví), u kolektivních
sportů minimálně 1
družstvo, minimální
počet zúčastnění na
soutěži v rozhodném
období je 1.

Podpora zaměřená
na sportovní kluby
působící v Brně, které
provozují sportovní
činnost
handicapovaných
sportovců bez rozdílu
výkonnosti, věkových
kategorií a odvětví.

Zaměření programů

Zaměření
programu

Významné sportovní
•akce
Podpora

Podpora
sportovních
odvětví

Podpora významných
sportovních akcí a
mezinárodních soutěží konaných
na území města Brna v roce
2023. Podporovány budou akce
typu: Mistrovství světa,
mistrovství Evropy, Grand Prix,
světové a evropské pohárové
soutěže, zapsané v evropském
nebo světovém kalendáři v
daném sportovním odvětví,
Mistrovství ČR, Český pohár,
ostatní sportovní akce s náklady
nad 100 000 Kč, sportovní akce
pořádané jednotlivými složkami
organizačních svazů (např.
městské, krajské).

Podpora brněnských
sportovních klubů účastnících
se oficiálních soutěží
vypisovaných evropskou
a světovou sportovní federací v
kolektivních sportech v
seniorské kategorii (tzn.
kategorii dospělých
sportovců, nikoliv veteránské
kategorie).

Způsobilí žadatelé

Způsobilí
žadatelé

Podpora
vrcholového
sportu

Podpora
provozu
sportovišť

Mládežnický
sport

Pravidelná
sport. činn.
dospělých

Podpora
handicap.
sportovců

Právnické osoby se
sídlem nebo působností
v Brně, které splňují
podmínky uvedené v
Metodice na podporu
vrcholového sportu ve
městě Brně a Programu
(výzvě) na podporu
vrcholového sportu pro
rok 2023.

Sportovní organizace s
právní formou: spolek,
pobočný spolek, ústav,
obecně prospěšná
společnost, církev
nebo nadace, která
provozuje sportoviště v
Brně. Způsobilý žadatel
je vlastníkem nebo
dlouhodobým
nájemcem sportoviště
a hradí provozní
náklady.

Sportovní organizace s
právní formou: spolek,
pobočný spolek, ústav,
obecně prospěšná
společnost, církev nebo
nadace, která sídlí nebo
působí v Brně a splňuje
podmínky minimálního
počtu registrovaných
mládežníků a minimální
počet soutěžních
termínů.

Sportovní organizace s
právní formou: spolek,
pobočný spolek, ústav,
obecně prospěšná
společnost, církev nebo
nadace, která sídlí nebo
působí v Brně a splňuje
podmínky minimálního
počtu registrovaných
dospělých sportovců a
minimální počet
soutěžních termínů.

Sportovní organizace
s právní formou:
spolek, pobočný
spolek, ústav, obecně
prospěšná
společnost, církev
nebo nadace, která
sídlí nebo působí v
Brně, které se
zaměřují na sportovní
činnost
handicapovaných
sportovců.

Způsobilí žadatelé

Způsobilí
žadatelé

Významné sportovní
• akce
Podpora

Podpora sportovních
odvětví

Právnické osoby se sídlem nebo
působností na území města Brna.
Žádost o dotaci si může podat pouze
oficiální pořadatel akce, který je k
pořádání pověřen zastřešující
světovou, evropskou či českou
organizací nebo pořadatel, který dle
rozdělení do typu akcí spadá do
kategorie C (sportovní akce s
náklady nad 100 000 Kč), D
(sportovní akce pořádané
jednotlivými organizačními složkami
svazů ).

Právnické osoby se sídlem nebo
působností na území města Brna,
jež se na základě svého umístění
či jiné skutečnosti kvalifikovaly do
oficiálních evropských či
světových soutěží v roce 2023
vypisovaných evropskou a
světovou sportovní federací v
kolektivních sportech v seniorské
kategorii (tzn. kategorii dospělých
sportovců, nikoliv veteránské
kategorie) ve sportovních
odvětvích:
fotbal – ženy, muži, basketbal ženy, muži, volejbal - ženy, muži
(šestkový), lední hokej - muži,
baseball - muži, házená - ženy,
muži, florbal - ženy, muži, futsal –
muži, malá kopaná – muži
a rugby - ženy, muži

Důležité termíny
Podpora
vrcholového
sportu

Podpora
provozu
sportovišť

Mládežnický
sport

Pravidelná
sport. činn.
dospělých

Podpora
handicap.
sportovců

1. 1. 2021
31. 10. 2022

-

Termín
uznatelných
výsledků

1. 9. 2021
–
31. 8. 2022

-

1. 1. 2021
31. 10. 2022

Termín
realizace
projektu

1. 1. 2023
–
20. 12. 2023

1. 1. 2023
31. 12. 2023

1. 1. 2023
31. 12. 2023

1. 1. 2023
31. 12. 2023

1. 1. 2023
31. 12. 2023

Termín
podání
žádostí

26. 09. 2022
14. 10. 2022

1. 10. 2022
31. 10. 2022

1. 10. 2022
31. 10. 2022

1. 10. 2022
31. 10. 2022

1. 10. 2022
31. 10. 2022

do 21. 12. 2023

2 FÁZE
1. do 19. 1. 2024
2. do 30. 4. 2024

2 FÁZE
1. do 19. 1. 2024
2. do 30. 4. 2024

2 FÁZE
do 19. 1. 2024
do 30. 4. 2024

do 19. 1. 2024

Termín
vyúčtování

*Bližší informace o dotačních programech najdete v jednotlivých výzvách, které jsou zveřejněny na webových stránkách města Brna.
https://www.brno.cz/w/odbor-sportu nebo https://www.brno.cz/w/dotacni-programy-pro-rok-2023

Důležité termíny
Významné
sportovní
akce

Podpora
sportovních
odvětví

Termín
uznatelných
výsledků

-

-

Termín
realizace
projektu

1. 1. 2023
–
31. 12. 2023

1. 1. 2023
31. 12. 2023

Termín pro
podání
žádostí

pro I. kolo
od 2. 3. 2023
do 31. 3. 2023

průběžně od
1. 1. 2023,
nejpozději však
do 31. 10. 2023

pro II. kolo
od 1. 6. 2023
do 30. 6. 2023
Termín
vyúčtování

do 19. 1. 2024

do 19. 1. 2024

Důležité informace
•
•
•

•

•

•

Na žádosti podané mimo termíny stanovené výzvou nebude brán zřetel.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Spolky a neziskové organizace mohou k žádostem o dotaci doložit pouze
částečný výpis z Evidence skutečných majitelů. Podnikatelské osoby (např.
a.s., s.r.o.) musí doložit úplný výpis z Evidence skutečných majitelů.
U mládežnického sportu je nově období, ve kterém lze dotaci využít a kdy
musí vzniknout a být uhrazeny uznatelné náklady od 1. 1. 2023
do 31. 12. 2023.
V případě, že žadatel obdrží dotaci z rozpočtu města Brna pro oblast
mládežnického sportu pro rok 2023, bude smluvně zavázán ponechat v
roce 2023 výši členských příspěvků pro mládež ve výši, jež byla
hrazena členy žadatele v roce 2022 ke dni podání žádosti.
U dotačních programů na podporu provozu sportovišť, na podporu
mládežnického sportu a podporu pravidelné sportovní činnosti probíhá
vyúčtování ve dvou fázích. V první fázi žadatel vyúčtuje obdrženou dotaci
jako v předchozích letech. Ve druhé fázi doloží na předepsaném formuláři
výstup ze svého účetnictví - skutečné celkové náklady za uznatelné období,
které souvisely s podporovanou činností (podpora provozu sportovišť,
podpora mládežníků nebo činnost dospělých).

Časté chyby při vyplňování žádostí
Poznámka – Časté
všeobecné chyby jsou
demonstrovány na
formuláři pro mládežnický
sport. Formuláře pro
ostatní dotační programy
jsou však velmi obdobné.

Název a adresa žadatele – musí být v
souladu s názvem uvedeným ve spolkovém
rejstříku – pozor na velká písmena,
mezery, čárky, u adresy č.p. vč. or.a město
(https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik)

Počet členů, kteří splňují
podmínky programu se musí
rovnat celkovému počtu osob
uvedených v přiložených
jmenných seznamech.

Statutární zástupci žadatele – osoby se
musí shodovat se statutárními zástupci
uvedenými ve spolkovém rejstříku a se
způsobem jejich jednání. Osoby uvedené
na 1. straně žádosti poté podepisují
případnou smlouvu o dotaci.

Osoby s podílem v PO,
osoby v nichž má PO podíl
– pokud není pro sportovní
organizaci tato kolonka
relevantní, nutno
proškrtnout.

Žadatel vyplní celkové náklady za
hlavní činnost organizace, tzn.
nikoliv za činnost vedlejší. Tuto
informaci naleznete ve svém
výkazu zisků a ztrát.

Časté chyby při vyplňování žádostí

Pozor - čestné prohlášení
žadatele o dotaci musí být
vyplněno formou nehodící se
škrtněte.

Časté chyby při vyplňování žádostí
V případě, že podáváte žádost na program: mládežnický sport, činnost dospělých a provoz sportovišť, je
třeba vyplnit celkové předpokládané uznatelné náklady dle jednotlivých programů. Uznatelné náklady, které
žadatel uvádí ve svých žádostech doložených na Odbor sportu MMB, nesmí v souhrnu přesáhnout o více než
maximálně 20% jeho skutečné celkové náklady dle daňového přiznání za předešlé období za hlavní činnost.

maximálně 120%

Časté chyby při vyplňování žádostí
Ve všech rozpočtech uvádějte pouze uznatelné náklady v souladu s vyhlášenými programy.

Jednotlivé položky požadavku
musí být v tabulce vyplněny.
V případě, že nebude položka
v rozpočtu vyplněna, nebude
možné na ni čerpat dotaci ani
ji vyúčtovat.

Pozor – celkové příjmy se musí
rovnat celkovým nákladům projektu.
Rozpočet musí být vždy vyrovnaný.

Časté chyby při vyplňování žádostí

Seznam příloh a podkladových
materiálů k žádosti musí být vyplněn
formou ANO – NE.

Časté chyby při vyplňování žádostí na podporu
mládežnického sportu

Pozor - u kolektivních sportů
se touto formou vyplňuje počet
družstev, která jsou předmětem
žádosti.

Sportovci celkem – žadatel vyplní, kolik
sportovců celkem je předmětem žádosti (v
souladu s počtem sportovců uvedených ve
jmenných seznamech) a vyplní, kolik z nich
soutěží na úrovni města, kraje, Moravy nebo ČR.
Nutno vyplnit formou:
Př.: sportovců celkem 50, z toho 15 Město, 30
Kraj, 0 Morava, 5 ČR. U sportovců udávejte vždy
nejvyšší dosaženou soutěž.

Přílohy
Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou přílohy, bez kterých není žádost řádně
doložená. Mezi povinné přílohy patří:
– kopie daňového přiznání za předcházející účetní období, včetně výkazu zisků a
ztrát, a potvrzení o podání daňového přiznání příslušnému finančnímu úřadu
(např. potvrzení o elektronickém podání, razítko FÚ),
– kopie smlouvy o zřízení běžného účtu, příp. potvrzení o vedení účtu, včetně
disponentů,
– doklad prokazující existenci žadatele (např. výpis ze spolkového rejstříku),
– spolky a neziskové organizace mohou k žádostem o dotaci doložit pouze
částečný výpis z Evidence skutečných majitelů. Podnikatelské osoby (např. a.s.,
s.r.o.) musí doložit úplný výpis z Evidence skutečných majitelů.

Jak podávat žádosti
Žádost o dotaci na Odbor sportu MMB lze doručit :
– poštou, nebo
– osobně do přihrádky pro Odbor sportu na vrátnici, Dominikánské
nám. 3, 601 67 Brno, nebo
– na podatelnu MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, nebo
– elektronicky prostřednictvím datové schránky (a7kbrrn). V případě
podání datovou schránkou, je třeba zaslat žádosti pro různé
dotační programy samostatně.
Z hlediska dodržení termínu pro podání žádosti je v případě zaslání
žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb rozhodující
datum podání zásilky a v ostatních případech datum jejího doručení.

Kontakty - oddělení podpory sportu
Kontaktní osoby v případě dotazů
ohledně administrace žádostí a
dotačních programů jsou:

Kontaktní osoby v případě dotazů
týkajících se vyúčtování jsou:

•

•

•

•

B. Fikesová – 542 172 112
fikesova.bela@brno.cz
M. Synková – 542 172 167
synkova.margita@brno.cz
D. Gállová – 542 172 113
gallova.dana@brno.cz

J. Hauserová – 542 172 102
542 172 219
hauserova.jaroslava@brno.cz
•
J. Kos – 542 172 102
kos.josef@brno.cz

Více informací o dotačních programech naleznete na:
https://www.brno.cz/w/odbor-sportu nebo https://www.brno.cz/w/dotacni-programy-pro-rok-2023

DĚKUJEME ZA POZORNOST

