MĚSTO ŽAMBERK
Masarykovo náměstí 166, Žamberk

Zastupitelstvo města Žamberka na svém zasedání dne 9.2.2021 usnesením č. 18/2021-ZAST
vyhlásilo dotační program „Podpora sportu a tělovýchovy“.
Pro účely programu se poskytovaná podpora člení na následující oblasti:
1. Podprogram 1 – podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
2. Podprogram 2 – podpora sportovní činnosti dospělých
3. Podprogram 3 – podpora jednotlivých sportovních akcí
4. Podprogram 4 – podpora na vybavení, provoz, energie, údržbu a opravy sportovních
zařízení

1. Podpora sportovní činností dětí a mládeže
Účel
Jedná se především o podporu sportovních organizací, které pracují s dětmi a mládeží.
Podpora je určena na činnost sportovních klubů, tělocvičných jednot, svazů a ostatních
tělovýchovných organizací („sportovní organizace“), zejména na materiálně technické
vybavení, účast na soutěžích a soustředěních, dopravu na utkání nebo závody, pronájem
sportovních ploch.
Důvody podpory stanoveného účelu



motivace sportovních organizací
podpora aktivní účasti sportovních organizací na sportovní činnosti dětí a mládeže

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města
Žamberk na podporu stanoveného účelu
700 000 Kč
Maximální výše dotace
Dotace je poskytována formou neinvestiční dotace do max. výše 70 % celkových uznatelných
nákladů projektu
Okruh způsobilých žadatelů
Právnické osoby (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné
organizace).
Program není určen pro obce a svazky obcí a pro příspěvkové organizace zřízené městem
Žamberk.
Lhůta pro podání žádosti
12.3. – 26.3.2021
Kritéria pro hodnocení žádosti
1. posouzení formální správnosti žádosti (viz Pravidla pro poskytování dotací)
2. velikost a složení cílové skupiny
3. historie sportovní činnosti žadatele (sportovní činnost přímo navazuje na
soustavnou činnost realizovanou v posledních 5 letech nebo izolovanou činnost
bez dalších vazeb)
4. přínos a efektivita pro cílovou skupinu
5. zajištění vícezdrojového financování
6. působnost na území města Žamberka
7. výše přímé kompenzace ze strany města Žamberka na příspěvcích v minulých
letech přidělovaných sportovním organizacím a tělovýchovným jednotám z ústředí
Sazky a.s. Toto kritérium je společné pro podprogramy 1, 2 a 4. V souhrnu může

být za program 1, 2 a 4 poskytnuto těmto sportovním a tělovýchovným jednotám
dle tohoto kritéria max. 432 tis. Kč.
Podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatel může podat pouze jednu žádost do dotačního podprogramu 1. Podpora sportovní
činností dětí a mládeže. Další žádosti téhož žadatele budou vyřazeny z procesu hodnocení.

2. Podpora sportovní činnosti dospělých
Účel
Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací v oblasti sportu, podpora zájmové
sportovní činnosti, masové sportovní akce pro širokou neregistrovanou veřejnost
Důvody podpory stanoveného účelu



motivace sportovních organizací
podpora aktivní účasti sportovních organizací na sportovním dění města

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města
Žamberk na podporu stanoveného účelu
250 000 Kč
Maximální výše dotace
Dotace je poskytována formou neinvestiční dotace do max. výše 70 % celkových uznatelných
nákladů projektu
Okruh způsobilých žadatelů
Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné
organizace).
Program není určen pro obce a svazky obcí a pro příspěvkové organizace zřízené městem
Žamberk.
Lhůta pro podání žádosti
12.3. – 26.3.2021
Kritéria pro hodnocení žádosti
1. posouzení formální správnosti žádosti (viz Pravidla pro poskytování dotací)
2. velikost a složení cílové skupiny
3. historie sportovní činnosti žadatele (sportovní činnost přímo navazuje na soustavnou
činnost realizovanou v posledních 5 letech nebo izolovanou činnost bez dalších vazeb)
4. přínos a efektivita pro cílovou skupinu
5. zajištění vícezdrojového financování
6. působnost na území města Žamberka
7. zvláštní kritérium uvedené v podprogramu č. 1 bod 7
Podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatel může podat pouze jednu žádost do dotačního podprogramu 2. Podpora sportovní
činnosti dospělých. Další žádosti téhož žadatele budou vyřazeny z procesu hodnocení

3. Podpora jednotlivých sportovních akcí
Účel
Podpora pořádání jednotlivých sportovních akcí svým významem propagující město
Žamberk, alespoň oblastní úrovně určených pro děti, mládež a dospělé. Finanční podpora je
určena na úhradu nákladů spojených s organizací sportovní akce.
Důvody podpory stanoveného účelu



podpora pořádání sportovních akcí
motivace sportovních organizací a jejich členů a občanů města na sportovním dění

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města
Žamberk na podporu stanoveného účelu
70 000 Kč
Maximální výše dotace
Dotace je poskytována formou neinvestiční dotace do výše 70 % celkových uznatelných
nákladů projektu, max. do výše 45 000 Kč
Okruh způsobilých žadatelů
Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné
organizace).
Program není určen pro obce a svazky obcí a pro příspěvkové organizace zřízené městem
Žamberk.
Lhůta pro podání žádosti
12.3. – 26.3.2021
Kritéria pro hodnocení žádosti
1. posouzení formální správnosti žádosti (viz Pravidla pro poskytování dotací)
2. kvalita projektu
3. historie sportovní činnosti žadatele (sportovní činnost přímo navazuje na soustavnou
činnost realizovanou v posledních 5 letech nebo izolovanou činnost bez dalších vazeb)
4. přínos a efektivita pro cílovou skupinu
5. zajištění vícezdrojového financování
6. působnost na území města Žamberka
Podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatel může podat pouze jednu žádost do dotačního podprogramu 3. Podpora jednotlivých
sportovních akcí. Další žádosti téhož žadatele budou vyřazeny z procesu hodnocení.

4. Podpora na vybavení, provoz, energie, údržbu a opravy sportovních zařízení
Účel
Podpora sportovních organizací na vybavení, provoz, energie, údržbu a opravy jednotlivých
sportovních zařízení
Důvody podpory stanoveného účelu


Podpora zachování sportovních zařízení, zabezpečení jejich provozu, potřebné údržby
a oprav

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města
Žamberk na podporu stanoveného účelu
180 000 Kč
Maximální výše dotace
Dotace je poskytována formou neinvestiční dotace do max. výše 70 % celkových uznatelných
nákladů projektu
Okruh způsobilých žadatelů
Právnická osoba (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné
organizace).
Program není určen pro obce a svazky obcí a pro příspěvkové organizace zřízené městem
Žamberk.
Lhůta pro podání žádosti
12.3. – 26.3.2021
Kritéria pro hodnocení žádosti
1. posouzení formální správnosti žádosti (viz Pravidla pro poskytování dotací)
2. soulad projektu s vyhlášeným programem
3. dodržování zásad a podmínek poskytnutých dotací (pokud je příjemce čerpal od
poskytovatele v předchozím období)
4. reálný a průhledný rozpočet
5. zajištění vícezdrojového financování
6. působnost na území města Žamberka
7. zvláštní kritérium uvedené v podprogramu č. 1 bod 7
Podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatel může podat pouze jednu žádost do dotačního podprogramu 4. Podpora na vybavení,
provoz, energie, údržbu a opravy sportovních zařízení. Další žádosti téhož žadatele budou
vyřazeny z procesu hodnocení.

Ustanovení společná ke všem oblastem podpory v rámci dotačního programu „Podpora
sportu a tělovýchovy“:
Lhůty pro rozhodnutí o žádosti
Schválení žádostí radou města

do 15 dnů po vyhodnocení žádosti

Schválení žádostí zastupitelstvem města

na nejbližším zasedání zastupitelstva města
Žamberk po vyhodnocení žádosti

Podmínky pro poskytnutí dotace
Pokud žadatel žádá o poskytnutí dotace z podprogramu P1 (podpora sportovní činnosti dětí a
mládeže) nebo P2 (podpora sportovní činnosti dospělých) nemůže zároveň žádat o poskytnutí
dotace z podprogramu P3 (podpora jednotlivých sportovních akcí) a naopak.

Viz SAM 3231 Pravidla pro poskytování dotací

SAM 3231 Pravidla
pro poskytování dotací 2020.doc

Z poskytnuté účelové dotace žadatel (resp. příjemce) nemůže hradit tzv. neuznatelné náklady,
zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
zálohové platby, vyjma záloh za energie,
daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení může příjemce žádat,
leasingové splátky,
pokuty, penále, úroky z prodlení, škody
pojištění,
mzdy nebo ostatní osobní náklady a s tím související zákonné odvody žadatele,
náklady na stravné, pohoštění a dary,
náklady na nákup alkoholických nápojů a tabákových výrobků,
náklady za telefonní hovory a telefonní karty,
náklady spojené se zahraničními cestami, nestanoví-li smlouva jinak,
náklady spojené s prázdninovými pobyty, výjimkou jsou soustředění organizovaná pro
členskou základnu příjemce dotace v rámci podporované zájmové činnosti.

Vzor žádosti

Zadost o poskytnuti
dotace 2021.doc

Vzor čestného prohlášení

Vzor Čestné
prohlášení.docx

Vzor vyúčtování

Vyúčtování dotací
poskytnutých městem formulář.xlsx

Kontaktní osoba pro program
Mgr. Šárka Strnadová
referent odboru finančního
Masarykovo nám. 166, Žamberk
e-mail: s.strnadova@zamberk.eu
tel.: 465 670 338

Vyvěšeno: 10.2.2021
Sejmuto:

