Odbor sportu MMB (OS MMB), Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
Podávání žádostí o individuální dotace probíhá od 1. 1. do 1. 11. kalendářního roku,
ve kterém se akce/projekt koná. Odbor sportu MMB bude následně žádosti předkládat
orgánům města Brna souhrnně k projednání 3x ročně (zpravidla v termínech 05/2021, 09/2021
a 11/2021).
Žádost musí být podána na formuláři zveřejněném na internetových stránkách statutárního
města Brna v listinné podobě.
Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění je u každé žádosti provedena
předběžná veřejnosprávní kontrola a kontrola finančního vypořádání (vyúčtování) předchozí
dotace. U nových žadatelů o dotaci je provedena předběžná veřejnosprávní kontrola
sestávající se z kontroly žádosti, činnosti a účetnictví dané sportovní organizace.
__________________________________________________________________________
Žádost o individuální dotaci si není možné podat v případě, že:
•

by projekt svým charakterem spadal pod některý z vyhlášených dotačních programů pro
daný kalendářní rok,
• je projekt v předmětném období podporován některým z vyhlášených dotačních programů,
neboť individuální dotace není slučitelná s další podporou poskytnutou z rozpočtu města
Brna na stejný projekt/akci/činnost,
• by se jednalo o opakované podání žádosti o individuální dotace na totožnou
akci/projekt/činnost v příslušném kalendářním roce poté, kdy již nebyla předchozí žádost
o individuální dotaci schválena.
__________________________________________________________________________
Neuznatelnými výdaji projektu/akce jsou1:
•
•

•
•
•
•
•
•

úhrada mezd,
ostatních osobních nákladů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
příjemce, včetně DPP a DPČ (kromě odměn rozhodčím, traťovým komisařům, lékařskému
dozoru, mládežnickým trenérům, realizačnímu týmu – hlavní trenér, asistent trenéra,
kondiční trenér, video trenér, trenér-skaut, vedoucí týmu, lékař, psycholog, fyzioterapeut,
masér, kustod a správci sportovního areálu),
úhrada výdajů na pohoštění,
peněžní dary (finanční ceny, prize money, odměny),
věcné dary, s výjimkou věcných darů medailí, pohárů, diplomů, trofejí,
odpisy dlouhodobého majetku,
výdaje na nákup kancelářských potřeb, softwaru, výpočetní techniky a spotřební
elektroniky,
pohonné hmoty, vyjma úhrady cestovních náhrad na základě cestovního příkazu v rámci
zákona.

__________________________________________________________________________
Kritéria poskytování individuálních dotací:
•
•
1

soulad s veřejným zájmem – poskytnutí dotace musí být v souladu s veřejným zájmem
(s ohledem na veřejnoprávní charakter smlouvy, na základě, které je dotace poskytnuta),
účelovost – dotace je ryze účelová, účel dotace musí být ze strany příjemce dodržen,
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak

•
•
•
•
•

•

působnost – dotaci lze poskytnout na projekty, které budou realizovány zejména na území
statutárního města Brna nebo jejichž realizace bude pro statutární město Brno přínosem,
připravenost projektu – veškerá potřebná dokumentace u projektu musí být předložena
včas, tj. současně se žádostí,
slučitelnost – dotace musí být v souladu s platnými právními předpisy,
nenárokovost – na poskytnutí dotace není právní nárok,
povinnost publicity – sjednaným způsobem prezentovat poskytovatele při realizaci
podpořené aktivity na propagačních materiálech, na webových stránkách a při samotné
realizaci projektu, aby bylo jasné, že realizaci aktivity podpořilo statutární město Brno,
bezdlužnost.
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