PROGRAM: Podpora sportovních odvětví ve městě Brně pro rok 2019
Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna
Finanční prostředky v rozpočtu schváleny:
Zastupitelstvem města Brna
Datum schválení:
11. 12. 2018
Předpokládaný objem finančních prostředků:
1 850 000 Kč
Maximální výše dotace na jeden projekt:
600 000 Kč
Lhůta pro podání žádosti:
od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
do 11/2019
Účel programu:
Podpora brněnských sportovních klubů účastnících se oficiálních soutěží vypisovaných
evropskou a světovou sportovní federací v kolektivních sportech v kategorii seniorů.
Důvody podpory stanoveného účelu:
Podpora sportovních odvětví ve městě Brně. Podpora sportovních klubů, které se
probojovaly do evropských či světových pohárových soutěží v kolektivních sportech v roce
2019/2020. Podpora získávání zkušeností v pohárových soutěžích, podpora
spolufinancování účasti či uspořádání evropských či světových pohárových soutěží. Zajistit
občanům města Brna možnost shlédnutí sportovních utkání na vrcholné úrovni.
Cílem je též v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
a zákonem 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů, zabezpečit
finanční podporu sportu.
Okruh způsobilých žadatelů:
Právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna, jež se na základě svého
umístění v roce 2019 kvalifikovaly do oficiálních evropských či světových soutěží
vypisovaných evropskou a světovou sportovní federací v kolektivních sportech v kategorii
seniorů ve sportovních odvětvích-fotbal – muži, basketbal - ženy, muži, volejbal - ženy, muži
(šestkový), lední hokej – muži, baseball – muži, házená - ženy, muži, florbal – ženy, muži.
Časový harmonogram realizace projektu:
Projekt musí být realizován v době od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2020
Kritéria pro hodnocení žádosti:
• Výkonnostní kritérium:
Účast ve světové či evropské pohárové soutěži v kolektivních sportech (sportovní
odvětví dle okruhu způsobilých žadatelů)
Typ dle výkonnostní úrovně soutěže
maximální výše finanční podpory
a) nejvyšší světová či evropská soutěž
80% nákladů
b) druhá nejvyšší světová či evropská soutěž
70% nákladů
c) třetí nejvyšší světová či evropská soutěž
60% nákladů
• Dodržení formálních náležitostí (kritérium hodnotí, zda je žádost řádně vyplněná
a doložená, zda žadatel splňuje definici příjemce pro danou oblast podpory, zda je
projekt v souladu s podmínkami dané výzvy pro předkládání žádostí)
• Účel a přehlednost projektu (kritérium hodnotí jasně a srozumitelně formulovaný cíl
projektu a dále přehledný postup, jak vytyčeného cíle dosáhnout, včetně provázanosti
postupu realizace projektu s časovým harmonogramem)
• Kvalita a přiměřenost finanční rozvahy (kritérium hodnotí přehlednost rozpočtu, dále
přiměřenost výše rozpočtu vzhledem k cíli a aktivitám projektu ve smyslu podhodnocení
či nadhodnocení celé akce, a také přehlednost rozpočtu včetně dělení na jednotlivé
rozpočtové položky)
• Efektivita projektu (kritérium hodnotí efektivnost a hospodárnost vynaložení finančních
prostředků v souvislosti s projektem)
• Připravenost akce (kritérium hodnotí reálný harmonogram realizace akce vč. zkušeností
v rámci pořádání akcí podobného typu v minulých letech)
• Charakter projektu (kritérium hodnotí soulad požadovaného účelu s vyhlášeným
projektem)
• Výše spoluúčasti u podané žádosti (kritérium hodnotí více zdrojové financování –
schopnost dofinancování akce z dalších zdrojů a zvýhodňuje ty žadatele, kteří se na
spolufinancování projektu podílí)
• Velikost cílové skupiny (kritérium hodnotí množství osob, které budou mít prospěch
z konečných výstupů projektu – např. počet zúčastněných sportovců, kategorie
sportovců, předpokládaný počet návštěvníků)

•
•
•

Sportovní odvětví (kritérium hodnotí zaměření sportovních odvětví v souvislosti
s projektem, zejména zaměření na olympijské sporty)
Soulad s legislativou (kritérium hodnotí, zda je projekt v souladu s legislativou EU a ČR,
zejména týkající se veřejné podpory, ochrany hospodářské soutěže, vlivu na životní
prostředí apod. a zda žadatel stvrdil tento soulad čestným prohlášením)
Přínos projektu (kritérium hodnotí přínos projektu pro rozvoj tělovýchovy a sportu
ve městě Brně)

Podmínky poskytnutí a čerpání dotace:
• Uznatelné náklady pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace v tomto dotačním
programu jsou: cestovné-jízdné, ubytování a společné stravné při reprezentaci města
Brna v zahraniční na pohárových soutěžích (účast na soutěži). Uznatelné jsou také
reciproční náklady na cestovné-jízdné a ubytování a společné stravné. Uznatelné
náklady na uspořádání akce budou specifikovány ve smlouvě, dle předložených rozpočtů
akce pořadatelem (např. počet účastníků, délka trvání soutěže, účastnické poplatky atd.)
• Čerpání dotace, její finanční vypořádání (vyúčtování) a kontrola budou realizovány
za podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace. Dotace je přísně účelová.
Je poskytována zásadně na konkrétní projekt smlouvou, která vymezuje podmínky
použití dotace. Poskytování dotací upravují „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu
města Brna pro vyhlášené programy“ a „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
města Brna pro vyhlášené programy v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit“
v platném znění, které naleznete na: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mestabrna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/).
Základní všeobecné podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na PROGRAM Podpora sportovních odvětví
naleznete na webových stránkách: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mestabrna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/).
• Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Administrátor programu:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB (OŠMT MMB), Dominikánské nám. 3, 601 67
Brno.
V případě, že administrátor programu zjistí, že je třeba doplnit některé údaje, je oprávněn
vyzvat žadatele k doplnění a ten je povinen poskytnout potřebnou součinnost, a to v co
nejkratším možném termínu.
Kontaktní osoba:
Mgr. Běla Fikesová, tel. 542 172 112, e-mail: fikesova.bela@brno.cz
Ing. Margita Synková, tel. 542 172 167, e-mail: synkova.margita@brno.cz
Dana Gállová, tel. 542 172 113, e-mail: gallova.dana@brno.cz
Žádost o dotaci se podává na formuláři zpracovaném k tomuto účelu OŠMT MMB.
Formulář žádosti včetně seznamu požadovaných příloh naleznete na internetových
stránkách:
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestkaprimatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/) nebo je možné si jej vyzvednout na
OŠMT MMB.
Řádně vyplněnou žádost se všemi požadovanými přílohami je nutné doložit na Odbor
školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
ve výše uvedeném termínu. Způsob podání žádosti upravují „Pravidla pro poskytování
dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy v oblasti tělovýchovných
a sportovních aktivit“ v platném znění.
Žádost lze podat například:
• osobně na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno,
• zasláním prostřednictvím provozovatele poštovní služby na adresu Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno,
• osobně na podatelnách Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3 nebo
Dominikánském nám. 1.

