PROGRAM PODPORA SPORTU PRO ROK 2019
TV A SPORT
Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací
z rozpočtu města Brna
Finanční prostředky v rozpočtu schváleny:
Předpokládané datum schválení finančních prostředků:
Předpokládaný objem finančních prostředků:
Minimální výše dotace na jeden projekt:
Maximální výše dotace na jeden projekt:
Lhůta pro podání žádosti:
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
Účel programu:
Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit.

Zastupitelstvem města Brna
do 12/2018
48 740 000 Kč
5 000 Kč
2 500 000 Kč
od 5. 10. 2018 do 31. 10. 2018
do 03/2019

U dotací v oblasti TV a sportu může žadatel na základě vyhlášeného programu v daném roce
předložit:
• 1x žádost na provoz sportovního areálu či zařízení a 1x žádost na činnost sportovního
klubu.
• Žádosti na uspořádání jednotlivých sportovních akcí.
Pozn.
Samostatně lze podat žádosti na uspořádání sportovních akcí s celkovými náklady nad 100 tis.
Kč na akci. Akce menšího rozsahu zařaďte do žádosti na činnost klubu.
• Žádosti na zabezpečení účasti reprezentace města Brna na významných sportovních
akcích/soutěžích.
Pozn.
Samostatně lze podat žádosti na zabezpečení účasti s celkovými náklady u individuálních sportů
nad 100 tis. Kč, u kolektivních sportů nad 300 tis. Kč. Účasti na soutěžích menšího rozsahu
zařaďte do žádosti na činnost klubu.
V případě podání žádostí nad povolený počet budou na základě konzultace s žadatelem stanoveny
prioritní projekty.
Důvod podpory stanoveného účelu:
Zabezpečení celoročního provozu sportovních areálů či zařízení, činnosti, uspořádání jednotlivých
sportovních akcí či účasti na soutěžích. Vytvoření kvalitních podmínek pro sport s důrazem
na skutečnost, aby město Brno zůstalo významným sportovním centrem regionu i v budoucnosti.
Umožnit všem věkovým kategoriím od mládežnické po seniorskou sportovat na úrovni rekreační,
výkonnostní i vrcholové.
Okruh způsobilých žadatelů:
Právnické a fyzické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna. Dotaci nelze poskytnout
organizacím zřízeným městem Brnem nebo jeho městskými částmi.
Časový harmonogram realizace projektu:
Projekt musí být realizován od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Kriteria pro hodnocení žádosti:
• Dodržení formálních náležitostí (kriterium hodnotí, zda je žádost řádně vyplněná a doložená,
zda žadatel splňuje definici příjemce (způsobilého žadatele) pro danou oblast podpory,
zda je projekt v souladu s podmínkami dané výzvy pro předkládání žádostí, zda je žádost včetně
požadovaných příloh předložená ve stanoveném termínu, územní působnost žadatele).
• Potřebnost a důležitost projektu (individuální hodnocení projektu a jeho významu).
• Kvalita a přiměřenost finanční rozvahy a efektivita projektu (kriterium hodnotí přehlednost
rozpočtu, dále přiměřenost výše rozpočtu s ohledem na členskou základnu, počet účastníků
či rozsah činnosti, posuzuje se věrohodnost a kvalita finanční rozvahy, hodnotí se procentuální
podíl požadované dotace k celkovým nákladům).

• Členská základna (kriterium hodnotí výši členské základny při zabezpečení celoroční činnosti
zejména počet členů do 18 let nebo počet soutěžících při pořádání sportovních akcí).
• Výše spoluúčasti žadatele z jiných zdrojů (hodnotí se podíl prostředků z vlastních nebo jiných
zdrojů a možnost realizace projektu v případě krácení požadované částky).
• Finanční vypořádání (vyúčtování) a předběžná veřejnosprávní kontrola (kriterium hodnotí
dodržení termínu finančního vypořádání dotace dle „Smlouvy …“ za předcházející období
a dodržení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů při
předběžné veřejnosprávní kontrole).
• Sportovní odvětví (kriterium hodnotí sportovní odvětví, zejména zda se jedná o olympijské sporty
s tradiční vazbou na město Brno, a nebo popularitu sportovního odvětví dle platné „Koncepce
města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu“ včetně činnosti handicapovaných sportovců).
• Sportovní akce (kriterium hodnotí sportovní akce podle významu akce, zda se jedná o akci
krajského, celorepublikového či mezinárodního významu nebo se jedná o reprezentaci města
Brna v zahraničí či v ČR nebo o projekty v rámci spolupráce partnerských měst).
Podmínky pro poskytnutí dotace:
Dotace je vždy účelová, přičemž účel poskytnuté dotace, který je vymezen v konkrétní smlouvě
o poskytnutí dotace musí být ze strany příjemce dotace dodržen. Dotace je poskytována zásadně
na konkrétní projekt smlouvou, která vymezuje podmínky použití dotace. Čerpání dotace, její
finanční vypořádání (vyúčtování) a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených smlouvou
o poskytnutí dotace. Poskytování dotací upravují „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města
Brna pro vyhlášené programy“ v platném znění a „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města
Brna pro vyhlášené programy v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit“ v platném znění
(naleznete na: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinnepolitiky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/). Základní všeobecné podmínky pro uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na PROGRAM
PODPORA SPORTU naleznete na webových stránkách: http://www.brno.cz/spravamesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-atelovychovy/).
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:
http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/odborskolstvi-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.

