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ODBOR
ODBOR KULTURY,
KULTURY, SPORTU
sPORTU A
A CESTOVNÍHO
CESTOVNÍHO RUCHU
RUCHU MAGISTRÁTU
MAGISTRÁTU MĚSTA
MĚSTA

Dotační program
program na
na podporu
podporu sportu
sportu –
- činnost sportovních
Sportovních organizací
organizací
Dotační
Dotace
Dotace poskytnuté
poskytnuté zZ rozpočtu
rozpočtu města
města Hradec
Hradec Králové
Králové na
na podporu
podporu veřejně
veřejně prospěšných
prospěšných
projektů
projektů v
v oblasti
Oblasti sportu.
sportu. Program
Program podle
podle §
§ 10
10 cC odst.
Odst. 2
2 zákona
Zákona 250/2000
250/2000 Sb,
Sb, o
O rozpočtových
rozpočtových
pravidlech
pravidlech územních
územních rozpočtů
rozpočtů schválený
schválený usnesením
usnesením Zastupitelstva
Zastupitelstva města
města Hradec
Hradec Králové
Králové číslo
ZM/2020/887
ZM/2020/887 dne
dne 02.11.2020.
02.11.2020.

Název programu
programu
Název
Dotační
Dotační program
program na
na podporu
podporu sportu
sportu –
- činnost sportovních
sportovních organizací
organizací 2021
2021
Účel,
Účel, na
na který
který může
může být
být dotace
dotace poskytnuta
poskytnuta
Program
je zaměřen
Program je
zaměřen na
na podporu
podporu činnosti sportovních
sportovních organizací
Organizací v
v období
období od
od 01.01.2021
01.01.2021 do
do
31.12.2021, zabývajících
zabývajících se
se organizací
Organizací pravidelných
pravidelných celoročních
Celoročních sportovních
sportovních aktivit
aktivit na
na území
území
31.12.2021,
města
města Hradec
Hradec Králové.
Králové. Dotace
Dotace může
může být
být poskytnuta
poskytnuta na
na celoroční
Celoroční sportovní
sportovní činnost dětí
dětí a
a
mládeže, probíhající
probíhající na
na území
území města
města Hradec
Hradec Králové
Králové a
a to
to minimálně
minimálně 2x
2X v
v týdnu
týdnu a
a 9
9 měsíců
měsíců
mládeže,
v roce.
roce.
v

Důvody
Důvody podpory
podpory stanoveného
stanoveného účelu
účelu
Cílem
je, v
souladu sSKOnCepCí
Koncepcí rozvoje
Hradci Králové,
Cílem je,
vsouladu
rozvoje a
a podpory
podpory sportu
sportu v
vHradCi
Králové, podpora
podpora
sportovních
sportovních organizací,
Organizací, zabývajících
zabývajících se
Se systematickou
Systematickou a
a dlouhodobou
dlouhodobou prací,
prací, zejména
zejména
ss mládeží,
mládeží, v
v oblasti
Oblasti sportu.
sportu.

Celkový
Celkový objem
objem finančních
finančních prostředků
prostředků vyčleněných
vyčleněných v
v rozpočtu
rozpočtu města
města na
na daný
daný
program
program pro
pro příslušný
příslušný rozpočtový
rozpočtový rok
rok
Předpokládaný
rozpočtu
Předpokládaný objem
Objem disponibilních
disponibilních finančních
finančních prostředků
prostředků pro
pro tento
tento program
program v
vrozpočtu
města
je 8.000.000
města pro
pro rok
rOk 2021
2021 je
8.000.000 Kč.
Kč.

Maximální
jednotlivém případě
Maximální výše
výše dotace
dotace v
v jednotlivém
případě
Celková
Celková výše
výše dotace
dotace může
může činit maximálně
maximálně 80
80 %
% zz celkových
Celkových uznatelných
uznatelných nákladů
nákladů na
na činnost
organizace.
Organizace.
•0

11 400
400 Kč
Kč pro
pro sportovce/závodníky,
sportovce/závodníky, splňující
splňující všechny
všechny následující
následující podmínky:
podmínky:
o jsou
jsou registrováni
registrováni příslušnou
příslušnou střešní
Střešní organizací
Organizací (svaz,
(svaz, asociace
asociace apod.)
apod.)
o ke
ke dni
dni podání
podání žádosti
žádosti mají
mají prokazatelně
prokazatelně -- formou
formou bankovního
bankovního převodu
převodu nebo
nebo
pokladnou
pokladnou uhrazeny
uhrazeny individuální
individuální členské/oddílové/registrační
členské/OddílOvé/registrační příspěvky
příspěvky alespoň
alespoň
ve
ve výši
výši 1000
1000 Kč
Kč na
na kalendářní
kalendářní rok,
rok, případně
případně adekvátní
adekvátní část na
na příslušné
příslušné
pololetí
pololetí
o jsou
jsou ve
ve věku
věku od
Od 11
11 let
let do
dO 23
23 let
let (ročníky
(ročníky 2010
2010 –
- 1998)
1998)
o provozují
provozují sportovní
sportovní aktivitu
aktivitu minimálně
minimálně 2x
2X v
v týdnu
týdnu a
a nejméně
nejméně 9
9 měsíců
měsíců v
v roce
rOCe
o kk termínu
termínu podání
podání žádosti
žádosti se
se účastnili
účastnili závodů/soutěží,
závodů/soutěží, které
které vypsal
vypsal příslušný
příslušný
svaz,
jiná střešní
svaz, popř.
popř. jiná
Střešní organizace
Organizace

•0

400
400 Kč
Kč pro
pro sportovce/závodníky,
sportovce/závodníky, splňující
splňující všechny
všechny následující
následující podmínky:
podmínky:
o jsou
jsou registrováni
registrováni příslušnou
příslušnou střešní
Střešní organizací
Organizací (svaz,
(svaz, asociace
asociace apod.)
apod.)
o ke
ke dni
dni podání
podání žádosti
žádosti mají
mají prokazatelně
prokazatelně -- formou
formou bankovního
bankovního převodu
převodu nebo
nebo
pokladnou
pokladnou uhrazeny
uhrazeny individuální
individuální členské/oddílové/registrační
členské/OddílOvé/registrační příspěvky
příspěvky alespoň
alespoň
ve
ve výši
výši 400
400 Kč
Kč na
na kalendářní
kalendářní rok,
rok, případně
případně adekvátní
adekvátní část na
na příslušné
příslušné pololetí
pololetí
o jsou
jsou ve
ve věku
věku od
Od 3
3 do
do 10
10 let
let (ročníky
(ročníky 2018
2018 –
- 2011)
2011)
o provozují
provozují sportovní
sportovní aktivitu
aktivitu minimálně
minimálně 2x
2X v
v týdnu
týdnu a
a nejméně
nejméně 9
9 měsíců
měsíců v
v roce
rOCe

Výše
Výše kapitační
kapitační platby
platby bude
bude upravena
upravena (zvýšena/snížena)
(zvýšena/snížena) dle
dle celkového
celkového počtu
počtu sportovců,
sportovců, na
na
které
je dotace
které je
dotace požadována.
požadována.

Kritéria pro
pro hodnocení
hodnocení žádostí
žádostí
Kritéria
Každá
Každá žádost
žádost bude
bude zhodnocena
zhodnocena po
po stránce
stránce formální,
formální, věcné
věcné a
a obsahové.
obsahové.

Formální, věcná
věcná správnost
Správnost a
a působení
působení žadatele
žadatele (maximální
(maximální počet
počet bodů
bodů 20)
20)
Formální,
Soulad
Soulad žádosti
žádosti ss vypsaným
vypsaným dotačním
dotačním programem,
programem, úplné
úplné a
a správné
správné vyplnění
vyplnění údajů
údajů o
o žadateli
žadateli a
a
o
o projektu,
projektu, doba
doba působnosti
působnosti žadatele
žadatele a
a zkušenosti
Zkušenosti ss podobným
podobným projektem
projektem a
a kvalita
kvalita předchozí
předchozí
spolupráce
spolupráce ss městem
městem
Zájem města
města -- přidělení
přidělení dotace
dotace na
na celoroční
celoroční sportovní
sportovní činnost dětí
dětí a
a mládeže
mládeže
Zájem
dotaci
dotaci na
na celoroční
celoroční sportovní
sportovní činnost ve
ve formě
formě kapitační
kapitační platby
platby uvedené
uvedené výše
výše získá
získá v
v souladu
souladu ss
Koncepcí
Koncepcí rozvoje
rozvoje a
a podpory
podpory sportu
sportu v
v Hradci
Hradci Králové
Králové žadatel,
žadatel, který
který splnil
splnil formální
formální a
a věcnou
věcnou
ı
v ı
.
ı
v
0
.
v
ı
ı
ı
správnost
spravnost žádosti
zadostı (získal
(zıskal alespoň
alespon 15
15 bodů),
bodu), splnil
splnıl veškeré
veskere podmínky
podmınky pro
pro poskytnutí
poskytnutı dotace
dotace
uvedené
uvedené v
v tomto
tomto dotačním
dotačním programu
programu a
a doložil
doložil všechny
všechny povinné
povinné přílohy.
přílohy.
Neodevzdání vypořádání
vypořádání dotace
dotace za
Za předešlý
předešlý projekt
projekt v
v termínu
termínu dle
dle smlouvy
Smlouvy může
může být
být
Neodevzdání
důvodem
dotace.
neposkytnutí dotace.
k neposkytnutí
důvodem k
Žadatelé
Žadatelé
Žadatelem
Žadatelem o
o dotaci
dotaci může
může být
být právnická
právnická nebo
nebo fyzická
fyzická osoba,
osoba, která
která realizuje
realizuje veřejně
veřejně prospěšné
prospěšné
činnosti a
jen „žadatel“).
a projekty
projekty (dále
(dále jen
„žadatel“). Forma
Forma právní
právní subjektivity
subjektivity není
není pro
pro poskytnutí
poskytnutí dotace
dotace
podstatná.
jejíž činnost je
je podpořena
podstatná. O
O dotaci
dotaci nemůže
nemůže žádat
žádat organizace,
organizace, jejíž
podpořena dotací
dotací na
na
sportovní
sportovní akademie
akademie mládeže
mládeže (FC
(FC Hradec
Hradec Králové
Králové a.s.,
a.s., Mountfield
Mountfield HK
HK a.s.,
a.s., TenisTenisCentrum
Centrum DTJ
DTJ Hradec
Hradec Králové
Králové z.s.,
Z.s., TJ
TJ Sokol
Sokol Hradec
Hradec Králové
Králové –
- oddíl
oddíl basketbalu).
basketbalu).

Lhůta
Lhůta pro
pro podání
podání žádostí
žádostí
Termín pro
je od
Termín
pro podání
podání žádosti
žádosti je
od 04.12.2020
04.12.2020 do
do 14.12.2020
14.12.2020 do
do 17:00
17:00 hod.
hod. prostřednictvím
prostřednictvím
dotačního
dotačního portálu
portálu města
města Hradec
Hradec Králové
Králové na
na adrese
adrese https://dotace.mmhk.cz
https://dotace.mmhk.cz
Žádost
je podána
je-li nejpozději
Žádost je
podána včas,
včas, je-li
nejpozději v
v poslední
poslední den
den stanoveného
stanoveného termínu
termínu a
a do
do stanoveného
stanoveného
času vytvořena
jeho prostřednictvím
vytvořena v
v dotačním
dotačním portálu
portálu města
města a
a úspěšně
úspěšně jeho
prostřednictvím odeslána.
odeslána. V
V souladu
souladu
ss čl.
je žádost
čl. XI.
XI. odst.
odst. 7
7 Pravidel
Pravidel 5P
5P je
žádost rovněž
rovněž podána
podána včas,
včas, pokud
pokud žadatel
žadatel na
na výzvu
výzvu odboru
odboru
kultury,
kultury, sportu
sportu a
a cestovního
cestovního ruchu
ruchu odstraní
odstraní zjištěné
zjištěné nedostatky.
nedostatky.
Místo
Místo a
a forma
forma podání
Dodání žádosti
žádos_ti
Základním
je podání
Základním a
a nutným
nutným způsobem
způsobem podání
podání je
podání elektronickou
elektronickou formou
formou prostřednictvím
prostřednictvím
dotačního
dotačního portálu
portálu města
města (https://dotace.mmhk.cz).
(https://dotace.mmhk.cz).
Žádost
Zádost musí
musí být
být ve
ve výše
výše uvedené
uvedené lhůtě
lhůtě městu
městu doručena
doručena prostřednictvím
prostřednictvím dotačního
dotačního portálu
portálu
města
města Hradec
Hradec Králové
Králové ss vložením
vložením všech
všech povinných
povinných příloh.
příloh.

Lhůta
Lhůta pro
pro rozhodnutí
rozhodnutí o
o žádosti
žádosti
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 6 měsíců od konečného termínu lhůty pro jejich podání.
podání.

Podmínky
Podmínky pro
pro poskytnutí
poskytnutí dotace
dotace
Podmínky
jsou stanoveny:
Podmínky pro
pro poskytování
poskytování dotace
dotace jsou
stanoveny:
-- Pravidly
Pravidly 5P
5P (Směrnice
(Směrnice Zastupitelstva
Zastupitelstva města
města Hradec
Hradec Králové
Králové č.
č. 3/2020
3/2020 schválená
schválená dne
dne
29.06.2020,
29.06.2020, kterou
kterou se
se stanoví
stanoví Pravidla
Pravidla poskytování
poskytování finanční
finanční podpory
podpory veřejně
veřejně prospěšným
prospěšným
projektům
projektům zz rozpočtu
rozpočtu Statutárního
Statutárního města
města Hradec
Hradec Králové
Králové –
- Pravidla
Pravidla 5P)
5P)
-- specifickými
specifickými podmínkami
podmínkami uvedenými
uvedenými v
v tomto
tomto dokumentu
dokumentu

2223
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Další závazné
závazné podmínky
Dodmínkv pro
Dro poskytnutí
Doskvtnutí dotace:
dotace:
Další

•0

•0

•0
•0
•0

žadatel
žadatel v
v celém
celém roce
roce 2019
2019 a
a 2020
2020 vyvíjel
vyvíjel celoroční,
celoroční, pravidelnou
pravidelnou a
a organizovanou
organizovanou sportovní
sportovní
činnost
jeho členové
Činnost podle
podle zaregistrovaných
zaregistrovaných stanov
Stanov na
na území
území města
města Hradec
Hradec Králové,
Králové, a
a jeho
Členové se
se
kromě
jednotlivců, pořádaných
kromě sportovní
sportovní přípravy
přípravy účastnili
účastnili soutěží
Soutěží družstev
družstev či
Či jednotlivců,
pořádaných příslušnými
příslušnými
svazy/asociacemi
jiných veřejných
svazy/asociacemi nebo
nebo jiných
veřejných vystoupení
vystoupení (akademií).
(akademií). Dotace
Dotace není
není určena
určena pro
pro
účastníky kurzů
kurzů ss omezenými
omezenými vstupy
vstupy a
a příměstských
příměstských táborů,
táborů, pokud
pokud současně
současně nejsou
nejsou
účastníky
Členy, provozující
provozující celoroční
celoroční organizovanou
organizovanou sportovní
sportovní činnost.
činnost.
řádnými členy,
žadatel
jimi zaplacených
žadatel vede
vede evidenci
evidenci všech
všech svých
svých členů
Členů a
a jimi
zaplacených příspěvků.
příspěvků. Vede
Vede účetní
účetní nebo
nebo
daňovou
daňovou evidenci
evidenci odpovídající
odpovídající typu
typu spolku
spolku a
a v
v rozlišení,
rozlišení, odpovídajícímu
odpovídajícímu těmto
těmto pravidlům.
pravidlům.
V
je schopen
V účetní
účetní nebo
nebo daňové
daňové evidenci
evidenci je
schopen odlišit
odlišit hlavní
hlavní (sportovní)
(sportovní) činnost
Činnost od
od vedlejších
vedlejších
(podnikatelských).
(podnikatelských).
žadatel,
žadatel, který
který ke
ke své
své činnosti vede
vede a
a minimálně
minimálně 3
3 roky
roky archivuje
archivuje docházku
docházku všech
všech členů,
Členů,
na
na které
které žádá
žádá o
o dotaci
dotaci
žadatel,
žadatel, který
který kk žádosti
žádosti dodá
dodá rozpis
rozpis tréninkové
tréninkové činnosti
Činnosti v
v aktuálním
aktuálním roce
roce (přehled
(přehled
tréninkových skupin,
skupin, místa
místa a
a času
Času konání
konání organizované
organizované sportovní
sportovní aktivity)
aktivity)
tréninkových
žadatel
žadatel není
není příjemcem
příjemcem dotace
dotace zz rozpočtu
rozpočtu města
města Hradec
Hradec Králové
Králové na
na činnost
Činnost sportovních
sportovních
organizací
organizací –
- akademií
akademií dětí
dětí a
a mládeže
mládeže (fotbalová,
(fotbalová, hokejová,
hokejová, basketbalová,
basketbalová, tenisová)
tenisová)

Veřejná podpora
podpora
Veřejná
Dotace
Dotace poskytnuté
poskytnuté na
na základě
základě tohoto
tohoto dotačního
dotačního programu
programu představují
představují veřejnou
veřejnou podporu
podporu dle
dle
Smlouvy o
o fungování
fungování Evropské
Evropské unie.
unie. Podle
Podle charakteru
charakteru projektu
projektu a
a výše
výše dotace
dotace jsou
Smlouvy
jsou jednotlivé
jednotlivé
případy řešeny zpravidla
zpravidla v
v režimu
režimu de
de minimis
minimis (Nařízení
(Nařízení komise
komise EU
EU č.
Č. 1407/2013)
1407/2013) nebo
nebo režimu
režimu
případy
blokových výjimek
výjimek (Nařízení
(Nařízení komise
komise EU
EU č.
č. 651/2014).
651/2014).
blokových
Vzory dokumentů
dokumentů
Vzory
Vzor žádosti
žádosti a
a příloh
příloh je
zveřejněn v
v dotačním
dotačním portálu
portálu města
města Hradec
Hradec Králové.
Králové.
Vzor
je zveřejněn
Vzor veřejnoprávní
veřejnoprávní smlouvy
smlouvy o
o poskytnutí
poskytnutí dotace
dotace do
do 50.000
50.000 Kč
Kč je
přílohou tohoto
tohoto dotačního
dotačního
Vzor
je přílohou
programu,
je každá
jednotlivá smlouva
programu, v
v případě
případě dotace
dotace nad
nad 50.000
50.000 Kč
Kč je
každá jednotlivá
smlouva schvalována
schvalována
Zastupitelstvem
jednotlivě.
Zastupitelstvem města
města Hradec
Hradec Králové
Králové jednotlivě.
Seznam
Seznam povinných
povinných příloh:
příloh:
1)
1) rozpis
rozpis tréninkové
tréninkové činnosti v
v aktuálním
aktuálním roce
roce (přehled
(přehled tréninkových
tréninkových skupin,
skupin, místa
místa a
a času
Času
konání
konání organizované
organizované sportovní
sportovní aktivity)
aktivity)
2)
jmenné seznamy
je žádána
2) jmenné
seznamy aktivních
aktivních členů organizace
organizace na
na které
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