PROGRAM: Podpora významných sportovních akcí ve městě Brně pro rok 2020
Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna
Finanční prostředky v rozpočtu schváleny:
Datum schválení:
Předpokládaný objem finančních prostředků:
Maximální výše dotace na jeden projekt:
Lhůta pro podání žádosti – I. KOLO:
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti – I. KOLO:
Lhůta pro podání žádosti – II. KOLO:
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti – II. KOLO:

Zastupitelstvem města Brna
10. 12. 2019
10 000 000 Kč
5 000 000 Kč
od 20. 1. 2020 do 20. 2. 2020
do 05/2020
od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020
do 10/2020

V případě, že nebudou finanční prostředky na tento program v rozpočtu města Brna na rok
2020 schváleny, bude program bez náhrady zrušen.
Druhé kolo se uskuteční pouze v případě, že na příslušné položce zůstanou finanční
prostředky. Žadatel, který bude mít zájem si podat žádost v rámci II. kola, se bude předem
informovat na OŠMT MMB, zda jsou pro II. kolo na příslušné položce finanční prostředky.
Účel programu:
Podpora významných sportovních akcí a mezinárodních soutěží konaných na území města
Brna v roce 2020 (Mistrovství světa, mistrovství Evropy, světové a evropské pohárové
soutěže, Grand Prix zapsané v evropském nebo světovém kalendáři v daném sportovním
odvětví). Ve výjimečných případech je možné podpořit významné sportovní akce, které mají
velký marketingový přínos pro město Brno.
Důvody podpory stanoveného účelu:
Podpora sportovních akcí, které mají charakter světových či evropských soutěží,
v seniorských nebo mládežnických kategoriích a také podpora významných sportovních
akcí, které mají velký marketingový přínos pro město Brno. Cílem je též umožnit občanům
města Brna shlédnutí významných sportovních akcí a 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. Žádost o dotaci si může
podat pouze oficiální pořadatel akce, který je k pořádání pověřen zastřešující světovou,
evropskou či českou organizací.
Hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov a výpisu z rejstříku je činnost v oblasti
tělovýchovných a sportovních aktivit.
Ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace musí žadatel provozovat alespoň jeden rok svoji
činnost v oblasti sportu vyjma nástupnických organizací.
Způsobilý žadatel musí splnit podmínky vyhlášeného programu tak, aby byla žádost
v souladu s uveřejněnou výzvou.
Dotaci nelze poskytnout organizacím zřízeným městem Brnem nebo jeho městskými částmi.
Na žádosti podané mimo termíny stanovené touto výzvou nebude brán zřetel.
Lokalizace projektu:
Projekt musí být realizován na území statutárního města Brna nebo jeho realizace musí mít
přínos pro statutární město Brno.
Časový harmonogram realizace projektu:
Projekt musí být realizován v době od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Kritéria pro hodnocení žádosti:
• 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, dále zda je žádost
podána v řádných termínech, na žádosti podané mimo termíny stanovené touto
výzvou nebude brán zřetel).

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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, zda se jedná o mládežnickou kategorii, předpokládaný počet návštěvníků).
Sportovní odvětví (kritérium hodnotí sportovní 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 a marketingový přínos dané akce).

Čerpání a podmínky poskytnuté dotace:
Čerpání dotace, její finanční vypořádání (vyúčtování) a kontrola budou realizovány
za podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace.
Při zadávání zakázek souvisejících s pořádáním významné akce hrazených z prostředků
dotace musí být dodržen zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Žádost v listinné podobě musí být poslední den lhůty pro podání žádosti doručena na adresu
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno. Podání žádosti
je platné i v případě podání prostřednictvím provozovatele poštovní služby. V případě podání
žádostí poštou je rozhodné razítko pošty.
Žadatel prohlašuje, že je oficiálním pořadatelem významné sportovní akce, která je
předmětem žádosti, je zodpovědný za její organizaci a následné finanční vypořádání.
V případě, že bude příjemce dotace v rámci podpořeného projektu prodávat nebo
poskytovat jídlo a nápoje, je povinen tyto podávat pouze ve vratném omyvatelném nádobí
(sklo, porcelán a kovové příbory) nebo ve vratném plastovém nádobí (misky, kelímky) nebo
v ekologickém obalu (biologicky rozložitelné) či kompostovatelném nádobí.
Právní předpisy a dokumenty
• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
• zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění,
• zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění,
• zákon č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění,
• zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění,
• zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, v platném znění,
• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
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zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Předpisy EU souvisejícími s poskytováním finančních prostředků ve smyslu čl. 107
a následující smlouvy o fungování Evropské unie.
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.
Příkaz tajemníka Magistrátu města Brna, týkající se Metodiky veřejné podpory v platném
znění (3/2017).
Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti poskytování
finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie,
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013. V případě, že
Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují
nepovolenou veřejnou podporu, je povinen příjemce veřejnou podporu vrátit, a to včetně
úroků.
Příjemce bere na vědomí, že kompetentním orgánem k posouzení slučitelnosti
poskytnuté podpory se společným trhem v případě, že by se jednalo o veřejnou podporu
je toliko Komise Evropských společenství. Komise Evropských společenství
je oprávněna uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem.
Příjemce nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti ochrany osobních
údajů zejména ve smyslu splnění informační povinnosti dle čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytovatel může požadovat
prokázání splnění této povinnosti příjemcem (zejména ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. e).

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 a základní všeobecné smluvní
podmínky naleznete
na
internetových
stránkách:
https://www.brno.cz/spravamesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/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.
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.

