Dotační program SPORT 2021 Celoroční činnost sportovních organizací
FO-Š/NeE/MJ/57219/2020

1. Účel, na který může být dotace poskytnuta
1.1. Dotační program – SPORT 2021 je účelně zaměřen na podporu celoroční sportovní
činnosti, zejména pak sportovní přípravy dětí a mládeže, volnočasových aktivit se
zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport, či vrcholový sport mládeže i dospělých.
Preferovány jsou sportovní aktivity na území města a pro občany města Jeseníku.
2. Dotační program schválen: Zastupitelstvem města Jeseník dne 5.11.2020.
3. Důvody podpory stanoveného účelu
3.1. V rámci strategického plánu rozvoje města Jeseník v oblasti sportu je cílem budovat
Jeseník jako významné centrum regionu se sportovní infrastrukturou podporující
vyvážený rozvoj města a spokojenost občanů v oblasti sportovního vyžití a dalších
způsobů plnohodnotného tělovýchovného trávení volného času. Podporovat
smysluplnou a soustavnou práci s dětmi, mládeží pro úspěšný přesah k dospělým.
Podpořit pohyb v životě dítěte, pěstování pozitivního vztahu ke sportu a pozitivní
návyky pro budoucí rozvoj dětí a mládeže. Pro dorostenecké a dospělé kategorie
poskytovat odpovídající lidské a technické zázemí sportovcům pro kvalitní přípravu i
výkony v soutěžích v oblasti výkonnostního a vrcholového sportu. V případě města
Jeseník lze sport a sportovní infrastrukturu efektivně využívat rovněž jako nástroj
rozvoje cestovního ruchu.
4. Předpokládaný objem finančních prostředků: 1.800.000,- Kč
(finální výše alokace bude stanovena ZM schváleným rozpočtem města na rok 2021)
5. Maximální výše dotace v jednotlivém případě
5.1. Minimální a maximální výše požadované dotace není stanovena.
5.2 Výše dotace může činit maximálně 50 % z celkových uznatelných nákladů na činnost
organizace.
5.4 Na poskytnutí dotace není právní nárok a nemusí být poskytnuta v požadované výši.
O poskytnutí dotace rozhoduje příslušný orgán města Jeseníku; proti tomuto rozhodnutí
se nelze odvolat.
5.5 Platební podmínky:
a) Dotace bude žadateli poskytnuta na základě a za podmínek blíže specifikovaných
ve Smlouvě.
b) Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů činnosti výslovně
uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace činnosti od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021. Dotaci je možné použít na úhradu těchto uznatelných výdajů
činnosti nejpozději do 31. 12. 2021, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
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c) Příjemce je povinen předložit poskytovateli vyúčtování a doložit výdaje
způsobem a ve lhůtě stanovené ve Smlouvě.
6. Okruh žadatelů
6.1 Žadatelem může být pouze právnická osoba,
a) jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či
provozovna se nachází v územním obvodu města Jeseník, nebo právnická osoba,
jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo ani
provozovna se nenachází v územním obvodu města Jeseník, ale výstupy
navrhované činnosti budou realizovány v územním obvodu města Jeseník,
případně budou propagovat město Jeseník mimo jeho územní působnost,
b) vykonávající sportovní činnost minimálně 2 roky,
c) má minimálně 10 sportujících členů.
6.2 Žadatelem nemohou být právnické osoby, které podaly dotační žádosti do jiných
dotačních výzev města Jeseník na stejný rozsah způsobilých výdajů.
6.3 Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost. V
případě, že v rámci vyhlášeného dotačního programu bude podána další žádost, bude tato
žádost vyřazena z dalšího posuzování, a žadatel bude o této skutečnosti informován.
7. Lhůta pro podání žádosti:
7.1. Žádost lze podat od 10. 12. 2020 do 11. 1. 2021 do 12 hod. Rozhodující je datum
doručení žádosti na podatelnu MěÚ Jeseník.
8. Místo a forma podání žádosti
8.1. Písemnou žádost na předepsaném formuláři se všemi požadovanými přílohami je
nutné doručit s podpisem žadatele na: Městský úřad Jeseník, podatelna, Masarykovo nám.
167/1, 790 01 Jeseník. Obálku žadatel označí „Dotační program SPORT 2021“. Současně
je nutné žádost doručit elektronicky prostřednictvím:
- emailu na eva.nerusilova@mujes.cz
Žadatelé mohou být vyzváni administrátorem k doplnění.
9. Kritéria pro hodnocení žádosti
Žádosti budou posuzovány dle kritérií formálních a specifických.
9.1. Formální kritéria – hodnocena bude úplnost žádosti po formální a obsahové
stránce, zda:
- žádost má všechny požadované náležitosti,
- žádost byla podána ve lhůtě pro podávání žádostí,
- žádost je v souladu s Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník
a vyhlášeným dotačním programem.
V případě, že žádost nebude úplná, vyzve administrátor dotace žadatele o doplnění
v termínu do 5 pracovních dnů. Pokud žadatel žádost na základě výzvy v tomto termínu
nedoplní, nebude žádost dále posuzována v rámci specifických kritérií a bude zamítnuta.
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9.2. Specifická kritéria – úplné žádosti budou Dotační komisí hodnoceny specifická
kritéria, která vychází z počitatelných výstupů viz níže. Dotační komise předkládá
návrhy na poskytnutí dotace radě města.
Celková alokovaná částka výzvy se rozdělí mezi všechny žadatele o dotaci, kteří splní
podmínky a parametry formální kontroly.
I. Základním parametrem pro rozdělení dotace je aktivní členská základna žadatele
rozdělená do oblastí:
A. pohybově1 aktivní děti a mládež s bydlištěm mimo Jeseník
B. pohybově1 aktivní děti a mládež s bydlištěm v Jeseníku
C. registrovaní2 sportovci s bydlištěm mimo Jeseník
D. registrovaní1 sportovci s bydlištěm v Jeseníku
E. výkonnostní3 sportovci starší 26 let
F. rekreační a aktivní4 sportovci starší 26 let s bydlištěm v Jeseníku.
II. Dále jsou bodově zvýhodněni ti žadatelé, kteří dosáhnou na vyšší koeficienty (k):
1. Koeficient – Náklady bez mezd – k násobení
- výpočet – roční průměrné náklady klubu po odečtení mezd za poslední 35
roky:
Ø náklady klubu 100 000 = koeficient 1,01; 500 000=1,05; 1 mil. a více=1,1
- Při výpočtu se zaokrouhlují náklady na celé tisíce dolů; způsobilé rozmezí
koeficientu je 1,01 – 1,10
- Př. jsou-li Ø náklady po odečtení mezd 458 000, pak si žadatel nárokuje
koeficient 1,0458
2. koeficient – Druh sportu – k násobení
- Olympijský sport – 1,5
- Neolympijský sport – 1,2
- Rekreační – 1,1
3. koeficient – Kolektivní, individuální sport – k násobení
- Individuální – 1,2
- Kolektivní – 1,1
4. koeficient – Úroveň nejvyšších pravidelně (alespoň 3x) absolvovaných
soutěží za posledních 12 měsíců. (nutno doložit) – k násobení
- Okresní – 1,1
- Krajské – 1,2
Děti od 5 do 26 let, které nesplňují parametr C) nebo D)
jedná se o registrovaného člena v letech 7 – 26, který se účastnil alespoň 3 oficiálních soutěží za
uplynulý rok sezóny 2019/2020. Oficiální soutěž je soutěž pořádaná pod příslušným svazem,
jako například český pohár, liga apod. Příslušný svaz eviduje a zveřejňuje její propozice a
výsledkové listiny.
3 soutěžící nejhůře v 2. výkonnostní soutěži daného sportu
4 jsou sportovci soutěžící na okresní, nebo krajské úrovni
5 V případě, kdy klub nemá 3 letou historii, vypočítá se průměr z min. 2 let
1
2

3

-

Republikové – 1,3
Mezinárodní - 1,4
Reprezentace – 1,5

5. koeficient – Propagace, publicita města – k součtu
- 7 míst, za které lze získat koeficient navíc (1 místo navíc znamená +0,03)
- pokud název klubu obsahuje slovo Jeseník, pak klub obdrží 0,09.
- tedy v případě bez propagace 0 míst je koeficient 1,0
- maximálně lze získat za 7 míst + za název Jeseník v klubu =
(7x0,03)+0,09+1=1,3 koeficient
- možná propagační místa = soutěžní oblečení; webové stránky; sociální
stránky žadatele; klubové vozidlo; tištěná média nebo rozhlas
nadregionálního charakteru; televizní propagace alespoň jednou za poslední
rok; civilní klubové oblečení.
6. koeficient – Součet pořádaných akcí6 pro veřejnost
- Počet pořádaných sportovních akcí pro veřejnost v následujícím roce
s předpokládanou účastí nad 30 osob – každá taková akce = +0,07
- Počet pořádaných sportovních akcí pro veřejnost v následujícím roce
s předpokládanou účastí nad 100 osob – každá taková akce = +0,2
- součástí žádostí bude podrobné vyjmenování jednotlivých akcí.
- omezení počtu akcí na max. 5 pro každou kategorii zvlášť (nad 30 osob a nad
100 osob),
- maximálně tedy klub může získat (5 x 0,07) + (5 x 0,2) = 1,35
7. Koeficient – Komplexnost klubu v nabídce věkových kategorií – k násobení
- Cílem koeficientu je motivovat kluby k široké věkové nabídce sportovní
oblasti. Širší spektrum kategorií u sportovních klubů zvyšuje koeficient. Tento
koeficient vhodně reaguje na zvýšené náklady klubů při péči o širší věkovou
strukturu členů.
- Pro zápočet kategorie musí být min. 5 aktivních členů v každé kategorii
- Výše koeficientu (koef.) - pokud má klub 1 kategorii - koeficient 1,0; při 2
kategoriích - koef. 1,1; při 3 kategoriích - koef. 1,2; při 4 kategoriích - koef. 1,3;
při 5 kategoriích - koef. 1,4 a při 6 kategoriích - koef. 1,5.
- Rozdělení sportovců dle věku:
1. do 7 let
2. 8 až 10 let
3. 11 až 15 let
4. 16 až 20 let
5. 21 až 26 let
6. nad 26 let
Výpočet celkového koeficientu viz. výše body 1. – 7.:
Na zahrnuté akce již nelze žádat v dotačním programu sportovních akcí, ani v individuální žádosti. Sportovní
akce pro veřejnost se rozumí ta, kde se veřejnost může aktivně zapojit – soutěžit. Součet ke koeficientu, který
následně násobí počet členů je odpovídající, neboť čím větší klub je, tím více lidem akci nabízí.
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Q = (1*2*3*4*5*7)+6
Výpočet bodového zisku klubu (dle bodu 9.2.I)
Q*((A*1)+(B*2)+(C*2)+(D*4)+(E*3)+(F*1))= body celkem (BC)
Dotační prostředky žadatele = BC/součet bodů všech7 projektů * alokace výzvy
10. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
O výsledku dotačního řízení budou žadatelé vyrozuměni do 30 dnů od rozhodnutí
příslušného orgánu města Jeseníku.
11. Podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazené splatné závazky vůči státu, městu
Jeseník, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za
nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či neprovedené vyúčtování dotace
za předchozí období ve stanoveném termínu.
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny Pravidly pro poskytování dotací
z rozpočtu města Jeseník schválené zastupitelstvem města dne 5. 11. 2020 a níže
uvedenými podmínkami.
Dotace se poskytuje na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, kde jsou
stanoveny bližší podmínky čerpání a vyúčtování dotace.
Kontaktní osoba: Eva Nerušilová, tel.: 584 498 524, eva.nerusilova@mujes.cz
Dokumenty:
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník na rok 2021, formulář žádosti
a smlouvy jsou ke stažení na: www.jesenik.org
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formálně schválených
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