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Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem,
(566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@bystricenp.cz, č. datové schránky: b3nbs36



GRANTOVÝ PROGRAM
PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

pro oblast
SPORT A TĚLOVÝCHOVA
-
PODPORA TRENÉRŮ MLÁDEŽE
 
pro rok 2016
 


Článek 1
Základní ustanovení

Tento GRANTOVÝ program je vyhlašován pro podporu v oblasti sportu a tělovýchovy – podpora trenérů mládeže.

Článek 2
Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Podpora činnosti trenérů mládeže ve městě Bystřice nad Pernštejnem.


Článek 3
Důvody podpory stanoveného účelu 

Dotace bude poskytována na neinvestiční akce – podporu činnosti trenérů mládeže ve městě Bystřici nad Pernštejnem. 

Článek 4
Celkový objem finančních prostředků

4.1. Celkový objem finančních prostředků určených na dotace dle dotačního programu schvaluje v rozpočtu v každém příslušném kalendářním roce Zastupitelstvo města Bystřice nad Pernštejnem.
	Výše uvolňovaných finančních prostředků v roce 2016 je pro oblast sportu a tělovýchovy - podpory trenérů mládeže  500 000,- Kč.



Článek 5
Maximální výše dotace
Maximální výše dotace v jednotlivém případě nepřekročí 50% z částky uvedené v čl. 4.2.


Článek 6
Okruh způsobilých žadatelů 

	Právnické osoby (sportovní kluby), působící v rámci sportovních organizací se sídlem ve městě Bystřici nad Pernštejnem, jejichž náplní jsou činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy.

Fyzické osoby vlastnící oprávnění podnikat ve sportovní činnosti organizované příslušným sportovním svazem a působící ve městě Bystřici nad Pernštejnem.

Článek 7
Lhůta pro podání žádosti

Žádost lze podat pouze na projekt realizovaný v období od 1. 1. do 30. 11. 2016. 
	Žádosti se podávají pouze písemně ve dvou písemných vyhotoveních na předepsaném formuláři a elektronicky ve formátu doc., případně pdf na přiloženém datovém nosiči a to v následujících lhůtách: 1. 2. – 5. 2. 2016 (na období 1. 1. – 31. 5. 2016);  1. 5. - 5. 5. 2016 (na období 1. 6. – 30. 11. 2016) prostřednictvím podatelny MěÚ Bystřice nad Pernštejnem nebo poštou na adrese MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Ke splnění lhůty pro podání žádosti postačuje předat žádost adresovanou MěÚ k poštovní přepravě v poslední den lhůty.
7.2. Žádosti budou předloženy v zalepené obálce označené takto:
	Fond města Bystřice nad Pernštejnem, Grantový program Podpora trenérů mládeže 2016, Neotvírat!
7.3. Žadatel smí předložit v rámci podporované oblasti max. 2 žádosti ročně. V případě podání více žádostí jedním žadatelem nebude k těmto žádostem dále přihlíženo a dotace na projekty v uvedených žádostech nebude poskytnuta.

Článek 8
Kritéria pro podání žádosti
Základní kritéria pro podání žádosti jsou uvedeny v dokumentu „Upřesňující podmínky pro žadatele o dotaci v oblasti sport a tělovýchova – podpora trenérů mládeže“. který je nedílnou součástí tohoto programu.


Článek 9
Lhůty pro rozhodnutí o žádosti

O poskytnutí dotace rozhodne orgán města příslušný podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
	Jako podpůrné stanovisko bude vyžádáno rozhodnutí Komise sportu a mládeže Rady města Bystřice nad Pernštejnem. 
	O žádosti bude rozhodnuto do 60 dnů po uplynutí posledního dne jednotlivých stanovených lhůt uvedených v čl. 7.1.

Článek 10
Podmínky poskytnutí dotace

	Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k Městu Bystřice nad Pernštejnem samosprávného celku, a dále žadatelům, kteří nejsou v likvidaci a vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. Tato skutečnost musí být deklarována formou čestného prohlášení v žádosti.


	Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů na realizaci projektu. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch oprávněné fyzické osoby (trenéra) – refundace již vyplacené odměny trenéra.

V rozpočtu projektu nesmí být kalkulován zisk.
Příjemce je povinen projekt realizovat svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost, nesmí z této dotace poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byly prostředky uvolněny.
	Žadatel nemůže uplatnit žádost ve vyhlášeném grantovém programu a současně v rozpočtu města na totožnou akci.
	Souběh podpory z Fondu města s dotacemi z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiných fondů se nevylučuje.

Článek 11
Nezpůsobilé výdaje

11.1. Z poskytnuté dotace nelze hradit zejména náklady na: 
	úhradu peněžních a věcných darů, s výjimkou věcných cen v soutěžích, které jsou součástí akce, činnosti či projektu, 

odpisy dlouhodobého majetku,
úhradu penále, pokut, sankcí,
dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám,
úhradu daně z přidané hodnoty v případě, že žadatel je plátcem DPH (nebo se do 12 měsíců od data pro předložení závěrečné zprávy a finančního vyúčtování dotace stane plátcem DPH) a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Článek 12
Administrátor odpovědný za realizaci dotačního programu

Administrátorem odpovědným za realizaci dotačního programu je Ing. Blanka Svobodová, tel.: 566590355, e-mail: blanka.svobodova@bystricenp.cz. 



Článek 13
Povinné přílohy žádosti

13.1. Každá žádost musí obsahovat tyto přílohy: 
	při první žádosti v kalendářním roce doložit prostou kopii dokladu prokazující právní osobnost žadatele (např. prostá kopie výpisu z veřejného rejstříku právnických a fyzických osob, registru ekonomických subjektů nebo jiné zákonem stanovené evidence), příp. jiného dokladu o právní osobnosti žadatele (platné stanovy s registrací MV ČR, statut, apod.), pokud si vyhlašovatel tento údaj nemůže ověřit či opatřit jiným způsobem přípustným podle zvláštních právních předpisů;

přehled tréninkových jednotek u jmenovaných trenérů, na které hodlá žadatel čerpat dotaci za dané období;
kopii dohody o provedení práce (dohody o pracovní činnosti) uzavřenou mezi sportovním klubem nebo sportovní organizací a jmenovaným trenérem;
	Všichni žadatelé o dotaci v oblasti sport a tělovýchova – podpora trenérů mládeže jsou povinni kromě žádosti a výše uvedených příloh předložit taktéž vyplněný formulář „Základní údaje o žadateli v oblasti sport a tělovýchova". Hodnoceny budou pouze úplné žádosti se všemi přílohami podané ve lhůtách pro podávání žádostí.





Článek 14
Přílohy dotačního programu

	Dokument „Upřesňující podmínky pro žadatele o dotaci v oblasti sport a tělovýchova – podpora trenérů mládeže“.
	Vzor „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem“.
	  Formulář „Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu   

  města Bystřice nad Pernštejnem 2016“.
	  Formulář „Základní údaje o žadateli v oblasti sport a tělovýchova".
	  Formulář „Finanční vyúčtování dotace“


Článek 15
Publicita

Příjemce podpory je povinen na všech materiálech týkajících se podpořeného projektu uvádět Sponzorský vzkaz města v grafickém provedení, které bude přílohou veřejnoprávní smlouvy.


Článek 16
Platební podmínky
Dotace bude příjemci poskytnuta na základě „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Bystřice nad Pernštejnem“ na realizaci projektu, a to do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy bezhotovostním převodem na účet příjemce (hotově na pokladně MěÚ) jednorázovou splátkou.
 
Článek 17
Čerpání dotace
Čerpání dotace, její vyúčtování a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí veřejné finanční podpory, jejíž vzor tvoří přílohu tohoto dotačního programu.


Článek 18
Závěrečná ustanovení
18.1.   Předložené žádosti o poskytnutí příspěvku se zakládají u vyhlašovatele, žadatelům se  
            nevracejí.
18.2.    Na poskytnutí příspěvku není právní nárok a proti výsledku řízení se nelze odvolat.
	Tento dotační program vyhlásila Rada města Bystřice nad Pernštejnem na své schůzi konané dne 8.12.2015.




……………………………………………
Ing. Karel Pačiska
starosta Města Bystřice n. P.

