PROGRAM: Podpora kolektivních sportovních odvětví
Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna
Finanční prostředky v rozpočtu schváleny:
Datum schválení:
Předpokládaný objem finančních prostředků:
Minimální výše dotace:
Maximální výše dotace na jeden projekt:

Zastupitelstvem města Brna
05/2019
20 000 000 Kč
100 000 Kč
6 000 000 Kč

Účel programu:
Podpora sportovců, sportovních klubů a sportovních odvětví, která jsou zařazena dle platné
„Metodiky na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“ do 1. skupiny kolektivních sportů,
jmenovitě: fotbal – ženy, muži, basketbal - ženy, muži, volejbal - ženy, muži (šestkový), lední
hokej – muži, baseball – muži, házená - ženy, muži a florbal – ženy, muži.
Finanční prostředky jsou poskytovány za účelem úhrady neinvestičních výdajů spojených s
celoroční přípravou a účastí v dlouhodobé soutěži v ČR vypisované příslušným sportovním
svazem v seniorské kategorii, s ohledem zejména na podporu výkonnostního růstu
talentovaných brněnských mládežnických sportovců v seniorské kategorii.
Lhůta pro podání žádosti:
1. 7. 2019 – 15. 7. 2019
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
09 – 10/2019
Důvody podpory stanoveného účelu:
Finanční podpora vrcholové sportovní činnosti zajišťující pro občany města Brna možnost
zhlédnutí významných sportovních utkání v nejoblíbenějších sportovních odvětvích.
Podpora sportovním organizacím vytvářet takové podmínky, aby vrcholoví sportovci
nehledali uplatnění mimo Brno a byli vzorem a motivací pro mládež.
Podpora talentovaných sportovců města Brna, kteří propagují město Brno na republikových
i mezinárodních soutěžích. Vytvoření kvalitních podmínek pro sport s důrazem
na skutečnost, aby město Brno zůstalo významným sportovním centrem regionu
i v budoucnosti. Vytvoření podmínek pro účast v nejvyšších soutěžích tak, aby talentovaní
mládežničtí sportovci měli možnost pokračovat ve sportovní činnosti v seniorských soutěžích
ve městě Brně.
Dotační titul: Podpora kolektivních sportovních odvětví pro 2. pololetí roku 2019
Okruh způsobilých žadatelů:
Právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna. Oprávněným žadatelem
jsou brněnské sportovní kluby, které se účastní v sezóně 2019/2020 nejvyšší dlouhodobé
mistrovské soutěže vypisované příslušným svazem ve sportovním odvětví uvedeném dle
platné „Metodiky ..“ v 1. skupině kolektivních sportů v seniorské kategorii, nejvýše však dva
nejlépe umístěné brněnské kluby daného sportovních odvětví v kategorii muži a ženy.
Oprávněným žadatelem jsou také brněnské sportovní kluby, které se účastní v dlouhodobé
mistrovské soutěži vypisované příslušným svazem v daném sportovním odvětví (uvedeném
v 1. skupině kolektivních sportů dle platné „Metodiky…“) v seniorské kategorii s průměrnou
diváckou návštěvností v předchozí sezóně nad 500 diváků.
Dotaci nelze poskytnout organizacím zřízeným městem Brnem nebo jeho městskými částmi.
Časový harmonogram realizace projektu:
Projekt musí být realizován v době od 1. 7. 2019 do 20. 12. 2019 a oprávněné náklady musí
vzniknout a být uhrazeny v období od 1. 7. 2019 do 20. 12. 2019.

Základní kritéria pro stanovení výše dotace vychází z bodového systému dle:
1. počtu sportovců
2. úrovně sportovní výkonnosti v kolektivních sportech v seniorské kategorii, umístění za
sezónu 2018/2019
3. marketingového koeficientu
Informace k marketingovému koeficientu:
Marketingový koeficient hodnotí jednotlivá sportovní odvětví, s ohledem zejména na
popularitu sportovního odvětví, na sportovní úroveň klubu v jednotlivých sportovních
odvětvích v rámci města a České republiky, na úroveň propagace města Brna na republikové
i mezinárodní úrovni, na propagaci klubu v médiích, na průměrnou diváckou návštěvnost na
domácích utkání.
Informace k výpočtu:
Body: jsou vypočítány dle schválené „Metodiky…“ dle umístění v nejvyšší dlouhodobé
mistrovské soutěži v sezóně 2018/2019
Fix: je stanoven v závislosti na marketingovém koeficientu
(viz. tabulka níže):
Marketingový koeficient
50
45
40
38
35
15
12,5
10,0
8,0

Fix
5 000 000
3 600 000
900 000
810 000
720 000
270 000
180 000
125 000
54 000

Bonus: Od celkové částky je odečtena částka rozdělená dle fixů. Zbylá část finančních
prostředků je vydělena součtem bodů, čímž se získá hodnota jednoho bodu. Tato hodnota se
vynásobí počtem získaných bodů u konkrétního sportovního klubu.
Kritéria pro hodnocení žádosti:
• Dodržení formálních náležitostí (kritérium 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).
• Kvalita a přiměřenost finanční rozvahy a efektivita projektu (kritérium hodnotí
přehlednost rozpočtu, dále přiměřenost výše rozpočtu vzhledem k cíli a aktivitám
projektu, adekvátnost předloženého rozpočtu v porovnání s daňovým přiznáním
a náklady předchozího období).
• Sportovní odvětví (kritérium hodnotí sportovní odvětví, zda je začleněné do vrcholového
sportu do skupin I. skupiny kolektivních sportů)
• Kritérium výkonnosti (kritérium hodnotí účast a umístění sportovních kolektivů
v nejvyšších republikových soutěžích, sportovní úroveň klubu v jednotlivých sportovních
odvětvích v rámci města a České republiky)

•

Propagace sportu a veřejná prospěšnost (kritérium hodnotí zapojení klubu a jeho
sportovců i do aktivit mimo oblast TV a sportu, vč. práce s dětmi v širším kontextu, jako
je např. zapojení vrcholových hráčů do besed s žáky ZŠ včetně tréninkových jednotek
a ukázek sportovních aktivit, spolupráce s dětskými domovy, nemocničními zařízeními,
handicapovanými občany a širokou veřejností).

Podmínky pro poskytnutí a čerpání 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 a „Metodika na podporu
vrcholového sportu ve městě Brně“ (naleznete na: http://www.brno.cz/spravamesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-atelovychovy/).
Základní všeobecné podmínky pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na PROGRAM PODPORA KOLEKTIVNÍCH
SPORTOVNÍCH ODVĚTVÍ 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
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
p. Dana Gállová, tel. 542 172 113, e-mail: gallova.dana@brno.cz
Žádost o dotaci je vhodné podávat na formuláři zpracovaném k tomuto účelu OŠMT MMB.
Formulář (žádost) naleznete na internetových stránkách http://www.brno.cz/spravamesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-atelovychovy/ ) 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. Brno

