Program pro poskytování dotací – Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích
V souladu s ust. § 10a a 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění,
Město Domažlice zveřejňuje

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice
„Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města
v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2017“
1. Účel, na který budou peněžní prostředky poskytnuty:
Podpora činnosti sportovních organizací reprezentujících město Domažlice v oblasti sportu a tělovýchovy dospělých v dlouhodobých soutěžích organizovaných republikovým sportovním orgánem.
2. Důvod podpory tohoto účelu:
Zajištění sportovní reprezentace města v republikových mistrovských soutěžích družstev.
3. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Města
Domažlice na podporu tohoto účelu:
2.000.000,- Kč na rok 2017
4. Kritéria pro stanovení výše dotace:
Výše dotace se bude krátit, pokud bude požadovaná částka (vyjádřena v procentech z uznatelných
nákladů projektu) vyšší než částka určená v rozpočtu města
5. Okruh způsobilých žadatelů:
Spolky, příspěvkové a neziskové organizace s právní subjektivitou působící v republikových mistrovských soutěžích družstev v oblasti sportu se sídlem a působností na území města Domažlice
6. Lhůta pro podání žádosti:
Písemné žádosti i v elektronické podobě na CD nebo DVD lze podávat na Městském úřadě Domažlice od 1. 3. 2017 do 20. 3. 2017 nejpozději do 12.00 hod. na podatelnu města Domažlice
7. Kritéria pro hodnocení žádosti:
Dotaci lze čerpat na:
a) úhradu nájmu, výdajů na provoz a zabezpečení v zařízeních na území města Domažlice,
v odůvodněných případech i mimo
b) náklady na rozhodčí
c) náklady na dopravu (spojené se soutěží)

d) náklady na ubytování (spojené se soutěží)
e) startovné na mistrovské soutěže
8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
O žádostech bude rozhodnuto na doporučení Výboru školství, mládeže a sportu na jednání zastupitelstva města nejpozději do 2 měsíců po schválení rozpočtu města na příslušný rok
9. Podmínky pro poskytnutí dotace:
Žadatelé v tomto programu musí pro poskytnutí dotace splnit následující podmínky:
•

organizace má sídlo na území města

•

organizace musí od svých členů vybírat příspěvky ve výši minimálně 1.500,- Kč za kalendářní rok a vést abecední seznam členů obsahující následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště. Organizace zároveň sdělí výši ročních příspěvků. Na požádání poskytovatele dotace organizace předloží též registrační (oddílové) průkazy, potvrzené soupisky družstev, doklady o zaplacení členských a oddílových příspěvků.

•

Platby všech uznatelných nákladů musí být doloženy výpisy z účtů a kopiemi výdajových
dokladů (bezhotovostní platby) nebo kopiemi pokladní knihy a kopiemi výdajových dokladů
(platby v hotovosti)

•

organizace se pravidelně (minimálně 1x týdně) starají o sportování mládeže. Za takové se
uznávají ty, které mají aspoň 12 členů mladších 18 let

•

dotaci nelze přiznat duplicitně organizacím pod stejným zřizovatelem (zakládající organizaci
a současně kroužku či klubu)

•

dotace může být poskytnuta pouze organizaci, která zajišťuje periodicky se opakující
činnost (min 3 x týdně). K žádosti může být vyžadováno předložení rozpisu schůzek (tréninků)

•

organizace, kterým bude přidělena dotace, jsou povinny postupovat v souladu s podepsanou
veřejnoprávní smlouvou a schválenými Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu Města
Domažlice

•

dotace může být poskytnuta maximálně do výše 80 % uznatelných výdajů (nákladů) vynaložených organizací na činnost

•

v případě nedodržení vlastního 20 % podílu na všech uznatelných nákladech je příjemce povinen vrátit poměrnou část dotace poskytovateli

•

organizace, kterým bude přidělena dotace, jsou povinny uvádět město Domažlice jako svého
partnera při zajištění sportovní činnosti

10. Vzor žádosti, obsah jejích příloh

