PROGRAM: ZKVALITNĚNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ PRO VOLNÝ ČAS
Výzva k podávání žádostí o investiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2018
Finanční prostředky v rozpočtu schváleny:
Předpokládaný termín schválení:
Předpokládaný objem prostředků:
Maximální výše dotace na jeden projekt:
Minimální výše dotace na jeden projekt:
Účel programu:

Zastupitelstvem města Brna
prosinec 2017
2 000 000 Kč
200 000 Kč
40 000 Kč
zkvalitnění zařízení a vybavení pro volnočasové aktivity
dětí a mládeže
Lhůta pro podání žádosti:
od 4. ledna 2018 do 31. ledna 2018
Předpokládaný termín rozhodnutí o žádosti: duben 2018
Časový harmonogram realizace projektu:
od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 pokud smlouva
nestanoví jinak
Důvod podpory stanoveného účelu:
Podpora zkvalitnění prostředí, zařízení a vybavení kluboven, zkušeben, dílen a táborových základen
využívaných zejména spolky dětí a mládeže k pravidelným volnočasovým aktivitám dětí a mládeže.
Okruh způsobilých žadatelů:
Právnické osoby působící v oblasti volného času dětí a mládeže a neformálního vzdělávání dětí a mládeže
se sídlem na území města Brna.
Žadatelem o investiční dotaci může být:
• majitel (vlastník) objektu či zařízení;
• provozovatel zařízení na pozemcích či v objektu zejména statutárního města Brna nebo městské části.
V případě umístění táborové základny či zařízení na pozemku jiného vlastníka, lze pro účely
poskytnutí dotace akceptovat nájemní smlouvu na nájem objektu nebo pozemku či výpůjčku daného
objektu nebo pozemku uzavřenou na dobu minimálně 10 let od podání žádosti.
Dotaci nelze poskytnout organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo jeho městskými částmi.
Kritéria pro hodnocení žádosti:
• Typ a působnost žadatele: hodnotí se, zda se jedná o spolek dětí a mládeže či spolek s nimi celoročně
pracující, územní působnost žadatele, trvalost dlouhodobé pravidelné činnosti s dětmi a mládeží;
• Vlastnictví objektu či zařízení: hodnotí se, zda je majitelem spolek, o.p.s., zapsaný ústav, církevní nebo
náboženská společnost apod. nebo město. Preferováni budou vlastníci objektu či zařízení.
• Stav objektu či zařízení: hodnotí se stav, zda se jedná o mimořádné záležitosti, havárie, opravy,
rekonstrukce, nové stavby apod.
• Připravenost akce a výběrového řízení: hodnotí se reálný harmonogram realizace akce, u stavebních
akcí podle stupně zpracované projektové dokumentace, předložení dokladů podle stavebního zákona,
jejich platnost, ohlášení, územní souhlas, stavební povolení a fáze připravenosti výběrového řízení.
• Kvalita a přiměřenost finanční rozvahy a efektivita projektu: hodnotí se přehlednost rozpočtu včetně
dělení na jednotlivé rozpočtové položky, přiměřenost výše požadavku vzhledem k cíli a aktivitám
projektu ve smyslu podhodnocení či nadhodnocení celé akce.
• Výše spoluúčasti: hodnotí se vícezdrojové financování zejména z veřejných rozpočtů.
• Dodržení formálních náležitostí: hodnotí se, zda je žádost řádně vyplněná a doložená, zda žadatel
splňuje definici způsobilých žadatelů pro danou výzvu a projekt je v souladu s podmínkami výzvy.
• Charakter projektu, kvalita záměru, celoměstský význam: hodnotí se soulad požadovaného účelu
s vyhlášeným projektem, kvalita investičního záměru a zájem města Brna podpořit předložený projekt.
• Povinnost provozování a následné užití: hodnotí se schopnost provozovat objekt či zařízení
k volnočasovým aktivitám minimálně po dobu 10 let od data poskytnutí finančních prostředků,
reálnost následného zabezpečení provozu objektu či zařízení a jeho financování v dalším období,
rovněž tak další využití realizovaného projektu jinými subjekty, veřejností, mládeží, školami apod.
• Členská základna: hodnotí se zejména u spolků počet brněnských členů do 18 let.

Podmínky pro poskytnutí dotace:
• Investiční dotace nelze poskytnout na nákup pozemků a nemovitostí a dále na předprojektovou,
projektovou a inženýrskou činnost. O dotaci nelze žádat na majetek zatížený zástavním právem.
• Dotace je přísně účelová. Je poskytována na základě smlouvy vymezující podmínky použití dotace.
• U investičních dotací nebo oprav může žadatel v daném roce podat maximálně 1 žádost.
• Dotace je poskytována na základě řádně podané žádosti v souladu se Zásadami pro poskytování dotací
z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy v platném znění a Pravidly pro poskytování dotací
z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy.
Čerpání dotace:
Čerpání dotace, účel, finanční vypořádání a kontrola, budou realizovány za podmínek stanovených
smlouvou o poskytnutí dotace.
Vymezení pojmů investiční a neinvestiční výdaje
Pro účely realizace tohoto dotačního programu jsou definovány tyto pojmy:
Investiční výdaje
a) technické zhodnocení
b) investiční výdaj na pořízení samostatné movité věci
Neinvestiční výdaje
a) opravy
Investiční výdaje
a) Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace
majetku.
• Stavební úpravy jsou změny dokončené stavby, při které se zachovává vnější půdorysné výškové
ohraničení stavby (např. přestavba, vestavba, podstatné změny vnitřního zařízení, podstatné změny
vzhledu stavby).
• Rekonstrukce jsou zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo
technických parametrů.
• Modernizace je rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.
b) Investiční výdaj je i výdaj na pořízení samostatné movité věci, popřípadě souboru movitých věcí se
samostatným technicko-ekonomickým určením a dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění
samostatné movité věci nebo souboru movitých věcí převyšuje částku 40 000 Kč.
Neinvestiční výdaje
a) Opravy jsou výdaje na odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení
do předchozího nebo provozuschopného stavu.
Administrátor programu:
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 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.
Kontaktní osoba:
Ing. Marek Polák, tel. 542 172 107, e-mail: polak.marek@brno.cz.
Žádost o dotaci se podává na formuláři, který včetně seznamu požadovaných příloh naleznete na adrese:
www.brno.cz/sprava-města/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/odbor-skolstvimladeze-a-telovychovy/, část: Dotace, granty, nebo je možné si jej vyzvednout na OŠMT MMB.
Řádně vyplněnou žádost se všemi požadovanými přílohami je nutné doručit v tištěné podobě poštou či
osobně na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 601 67
Brno ve výše uvedeném termínu.

