Program pro poskytování dotací – Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova
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
„Otevřená sportoviště v roce 2017“
1. Účel, na který budou peněžní prostředky poskytnuty:
Umožnění volného přístupu na domažlická sportoviště pro mládež
2. Důvod podpory tohoto účelu:
Aktivní trávení volného času mládeže (podpora neorganizovaných sportovních aktivit).
3. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Města
Domažlice na podporu tohoto účelu:
100.000,- Kč na rok 2017
4. Kritéria pro stanovení výše dotace:
Výše dotace se bude krátit pokud:
a) bude požadovaná částka na úhradu výdajů na provoz a zabezpečení sportoviště vyšší než
10.000,- Kč/rok
b) bude požadovaná částka na nepřetržitý dohled dospělou osobou vyšší než 70.000,- Kč/rok
c) bude požadovaná částka po krácení (vyjádřena v procentech z uznatelných nákladů projektu) vyšší než částka určená v rozpočtu města
d) mzdové náklady na nepřetržitý dohled dospělou osobou budou poměrně kráceny v případě
uznatelného nedodržení podmínky dostatečného počtu měsíců provozu podle čl. 10 odst. c
5. Okruh způsobilých žadatelů:
Spolky, příspěvkové a neziskové organizace působící v oblasti práce s dětmi a mládeží s právní
subjektivitou, která provozují venkovní objekt určený ke sportovním aktivitám na území města
Domažlice nebo na pozemcích 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 výdajů na provoz a zabezpečení související se zpřístupněním dotčeného sportoviště
b) mzdové náklady na nepřetržitý dohled dospělou osobou po celou dobu volného zpřístupnění
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:


žadatel provozuje venkovní sportovní zařízení nacházející se na území nebo pozemcích
města Domažlice



volný přístup na sportoviště je pro mládež do 18 let zdarma v odpoledních hodinách (12.00
– 20.00) od dubna do října souvisle minimálně 4 hodiny 5x týdně



neumožňují-li to objektivně klimatické podmínky, může žadatel provozní období adekvátně
upravit (např. při úpravě lyžařských sportovišť)



žádá-li úhradu nákladů na nepřetržitý dohled dospělou osobou, ten musí být zajištěn
nepřetržitě po celou dobu volného přístupu



během volně přístupné doby nesmí probíhat na sportovišti žádná komerční aktivita, ani
sportovní aktivita dospělých osob nad 18 let



veškeré sportovní vybavení na sportovišti musí mít platnou revizi, kterou žadatel doloží
k žádosti o grant



dotace může být poskytnuta až do výše 100 % uznatelných výdajů (nákladů) vynaložených
organizací na činnost



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

10. Vzor žádosti, obsah jejích příloh

