Dotační program na podporu sportu
– jednorázové sportovní akce (rok 2021)
FO-Š/NeE/MJ/57219/2020

1. Účel, na který může být dotace poskytnuta
Program je zaměřen na podporu jednorázových sportovních a tělovýchovných akcí
v období 1.1.2021 - 31.12.2021 z rozpočtu města, konkrétně na organizaci a uspořádání
sportovních akcí soutěžního i nesoutěžního, které nevycházejí z pravidelné činnosti.
Program je určený zejména pro občany města Jeseníku.
2. Program schválen: Zastupitelstvem města Jeseník dne 5.11.2020.
3. Důvody podpory stanoveného účelu
Cílem podpory je zvyšování kvality života ve městě formou podpory sportovních akcí
soutěžního charakteru a pohybových aktivit zejména pro děti a mládež přispívajících
k rozšíření a obohacení sportovně-sociálního života ve městě Jeseník, v návaznosti na
Strategický plán města Jeseník, ve vazbě na strategii Smart Česko Jeseník a v souladu s
požadavky zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
který ukládá obcím vytvářet podmínky pro sport.
4. Předpokládaný objem finančních prostředků: 340.000,- Kč
(finální výše alokace bude stanovena ZM schváleným rozpočtem města na rok 2021)
5. Maximální výše dotace v jednotlivém případě
5.1. Maximální výše dotace může činit 30.000,- Kč, pokud orgány města nerozhodnou
jinak.
5.2. Výše dotace může činit maximálně 70% z celkových uznatelných nákladů na projekt,
maximálně 30.000,- Kč, pokud orgány města nerozhodnou jinak.
5.3. V případě poskytnutí dotace ve výši do 5.000,- Kč včetně, nemá příjemce
dotace povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci
akce, na kterou byla dotace poskytnuta.
5.4. V případě poskytnutí dotace ve výši nad 5.000,- Kč má příjemce dotace
povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci akce, na
kterou byla dotace poskytnuta, minimálně ve výši 30 %.
5.5. Na poskytnutí dotace není právní nárok a nemusí být poskytnuta v požadované výši.
5.6. O poskytnutí dotace rozhoduje příslušný orgán města Jeseníku; proti tomuto
rozhodnutí se nelze odvolat.
5.7. Při rozhodování o poskytnutí dotace se výše způsobilých výdajů posuzuje podle
žadatelem uvedených údajů v žádosti o dotaci. Budou-li skutečně vynaložené způsobilé
výdaje na realizovanou akci nižší než předpokládané způsobilé výdaje uvedené v žádosti
o dotaci a výdaje hrazené z vlastních zdrojů příjemce nedosáhnou stanovený minimální
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procentuální podíl příjemce na celkových způsobilých výdajích, příjemce je povinen
vrátit část poskytnuté dotace, která překročí její stanovenou maximální procentní míru.
6. Okruh žadatelů
Žadatelem o dotaci mohou být právnické nebo fyzické osoby, které realizují nekomerční
veřejně prospěšné akce pro občany města Jeseník v souladu s čl. III. Pravidel pro
poskytování dotací z rozpočtu města Jeseník a akce nesouvisí s předmětem jejich
podnikání.
- žadatelem o dotaci na akci může být pouze jeden pořádající subjekt,
- v tomto dotačním programu je žadatel oprávněn podat maximálně 2 žádosti na 2
různé aktivity,
- žadatelé nesmí uvádět tuto akci v žádosti na činnost (koeficient č. 6),
- žádat lze pouze na akce, které nejsou součástí rozpočtu jiné žádosti o dotaci
z rozpočtu města.
7. Lhůta pro podání žádosti:
7.1. Žádost lze podat od 10.12.2020 do 11.1.2021 v prvním termínu a od 1.4.2021 do
30.4.2021 ve druhém termínu. Rozhodující je datum doručení žádosti na podatelnu
MěÚ Jeseník.
7.2. Nejzazší termín pro podání žádosti je v 1. termínu: 11. 1. 2021 do 12 hodin, pro
podání žádosti ve 2. termínu: 30. 4. 2021 do 12 hodin.
7.3. Žádosti podané po termínu jsou vyloučeny z dalšího projednávání.
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 na podporu sportovních
akcí“. Současně je nutné žádost doručit elektronicky prostřednictvím:
- emailu na eva.nerusilova@mujes.cz
8.2. Žadatelé mohou být vyzváni administrátorem k doplnění.
9. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
O výsledku dotačního řízení budou žadatelé vyrozuměni do 30 dnů od rozhodnutí
příslušného orgánu města Jeseníku.
10. Kritéria pro hodnocení žádosti
Žádosti budou posuzovány dle kritérií formálních a specifických.
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.
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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.
Specifická kritéria – u úplných žádostí bude Dotační komise posuzovat míru splnění
specifických kritérií A. Kritéria B hodnotí členové rady města (7 hodnocení) a dotační
komise (1 hodnocení), rozhodující je průměr z 8 hodnocení.
Výsledný bodový součet (A+B) bude rozhodujícím pro přiznání výše dotace, případně
pro určení procenta jejího krácení.
Systém hodnocení programu:
Hodnotící
orgán

Číslo kritéria
A1

A2

Dotační
komise

Hodnotící kritérium
Propagace města Jeseník
Jesinfo.cz (povinně)
+WEB žadatele, akce-logo města
+ média-tištěné i internetové
video s publicitou města Jeseník
z proběhlé akce na sociálních sítích

0
5
5

Počet účastníků a zaměření

0-30

a) Předpokládaný počet
účastníků

0-15

5

0-5

0

6-15

2

16-30

5

31-50

8

51-75

10

76–110

12

111+

15

b) Zaměření na děti a dorost
Do 40% dětí a dorostu
40-60% dětí a dorostu
Nad 60% dětí a dorostu
Pouze děti a dorost

A3

Rozpětí
bodového
hodnocení
0-15

Hospodárnost a efektivita
vynakládaných finančních
prostředků – podíl výše
žádané dotace k celkových
nákladům akce v %
60 – 70 %
51 – 60
41 – 50
31 – 40
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0-15
0
5
10
15

0-10
0
3
6
9

1 – 30

∑A (A1+A2+A3)
B1
Rada města
Jeseník (7)
DK (1)

B2
∑B (B1+B2)

Celkový součet bodů
Celospolečenský přínos a
sportovní význam pro město
Jeseník z pohledu vyhlašovatele
Posouzení kvality projektu,
inovace a nápaditost,
srozumitelnost, věcná a časová
proveditelnost, vícezdrojové
financování
Celkový součet bodů

Celkové bodové hodnocení (A+B)

10

(0-55)
0-25

0-20
(0-45)
(0-100)

Maximální počet bodů je 100.
11. Podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky k městu Jeseník,
jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za
nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu
neprovedené finanční vypořádání dotace za předchozí období.
Další podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny Pravidly pro poskytování dotací
z rozpočtu města Jeseník schválené zastupitelstvem města dne 5.11.2020.
Dotace se poskytuje na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, kde jsou
stanoveny bližší podmínky čerpání a vyúčtování dotace.
12. Vyúčtování
Příjemce dotace (tj. žadatel o dotaci, se kterým byla uzavřena Smlouva) je povinen
předložit administrátorovi vyúčtování v souladu s uzavřenou smlouvou do termínu
uvedeného ve smlouvě, doložit výdaje hrazené z poskytnuté dotace, závěrečnou zprávu,
a to způsobem a ve lhůtě stanovenými ve Smlouvě.
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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