STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna
INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA NA PROGRAM PODPORY
SPORTU PRO ROK 2020
Dovolujeme si Vás tímto informovat o skutečnosti, že na webových stránkách města Brna byly zveřejněny výzvy
k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna, týkající se „PROGRAMU PODPORY
SPORTU PRO ROK 2020“ pro níže uvedené dotační tituly:
• TV A SPORT
o Provoz sportovní organizace
o Činnost sportovní organizace
o Uspořádání sportovní akce
o Účast reprezentace města Brna na významných sportovních akcích/soutěžích
• MLÁDEŽNICKÝ SPORT
• TALENTOVANÁ MLÁDEŽ
• MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ
• LEDOVÉ PLOCHY
• PLAVECKÉ DRÁHY
Na všechny výše uvedené dotační tituly se podává jedna souhrnná žádost v souladu s jednotlivými výzvami
PROGRAMU PODPORA SPORTU.
Termín podávání žádostí o dotaci: 1. 10. 2019 – 31. 10. 2019.
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
1. První strana žádosti je souhrnem všech dotačních titulů, na které si žadatel v rámci „PROGRAMU PODPORY
SPORTU PRO ROK 2020“ o dotaci žádá.
2. Na prvním listu žádosti v kolonce „Název projektu“, je třeba označit ty dotační tituly, na které si žadatel o dotaci
žádá a nehodící škrtnout.
3. Na prvním listu žádosti v kolonce „Celkové náklady za PROGRAM PODPORA SPORTU 2020“ je třeba uvést
všechny náklady z dotačního titulu TV A SPORT, který se skládá z provozu a činnosti, ve které jsou obsaženy
náklady na mládežnický sport, talentovanou mládež, mládežnický hokej, ledové plochy, plavecké dráhy, uspořádání
a účast na sportovních akcích malého rozsahu. Samostatně lze podat žádosti na uspořádání sportovních akcí s
celkovými náklady nad 100 tis. Kč na akci. Samostatně lze podat žádosti na zabezpečení účasti na sportovní akci s
celkovými náklady u individuálních sportů nad 100 tis. Kč, u kolektivních sportů nad 300 tis. Kč. V žádosti nesmí
být obsaženy náklady na vrcholový sport, na který si žadatel podal samostatnou žádost.
4. V případě, že „Celkové náklady za PROGRAM PODPORA SPORTU 2020“ jsou vyšší o více než 10 % jak
„Skutečné celkové náklady dle daňového přiznání 2018 za hlavní činnost“, je nutné napsat do popisu projektu
zdůvodnění.
5. Na prvním listu žádosti v kolonce „Celková výše požadované dotace za PROGRAM PODPORA SPORTU 2020“,
je uveden souhrn všech požadavků za všechny dotační tituly, na které si žadatel o dotaci žádá.
Součet požadovaných dotací na jednotlivé projekty (TV a sport, mládežnický sport, talentovaná mládež,
mládežnický hokej, ledové plochy a plavecké dráhy) NESMÍ PŘESÁHNOUT celkovou výši požadované dotace na
PROGRAM PODPORA SPORTU 2020.
6. Nutnost zachování formátu žádosti tak, aby přílohy k jednotlivým programům tvořily vždy samostatný list.
V případě většího objemu informací, je třeba přiložit samostatné přílohy.
7. Žadatel vyplní a podá na OŠMT MMB jen ty listy příloh žádosti, na které si žádá o dotaci.
8. V dotačním titulu MLÁDEŽNICKÝ SPORT je nutné, aby žadatel, který žádá na více sportovních odvětví, podal
přílohu „Popis projektu“ vč. jmenných seznamů a přílohu týkající se „nákladů a příjmů“ za každé sportovní odvětví
zvlášť. Ve jmenném seznamu neuvádějte rodná čísla a ID svazů.
Žádost o dotaci a výzvy k jednotlivým dotačním titulům v rámci „PROGRAMU PODPORY SPORTU PRO ROK 2020“
naleznete na webových stránkách statutárního města Brna, dostupné z: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistratmesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/.
Bližší informace ohledně podávání žádostí Vám poskytnou Mgr. B. Fikesová, tel. 542 172 112,
e-mail: fikesova.bela@brno.cz, Ing. M. Synková, tel. 542 172 167,
e-mail: synkova.margita@brno.cz
nebo paní D. Gállová, tel. 542 172 113, e-mail: gallova.dana@brno.cz.
Mgr. Martin Jelínek
vedoucí OŠMT MMB

