bod 14.6 příloha 1

Dotační program
„Výkonnostní sport mládeže Ústeckého kraje 2022 II.“
(dále jen „Program“)

Čl. 1
Základní ustanovení
1. Vyhlašovatelem Programu je Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem (dále také „Kraj“ nebo „poskytovatel“).
2. Program v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje postup při poskytování dotací. Program se
řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 007/13Z/2022 ze dne 28. 2.
2022 (dále „Zásady“), pokud v tomto Programu není stanoveno jinak. Na poskytnutí dotace
není právní nárok.
3. Důvod podpory stanoveného účelu: Rozvoj talentované mládeže, rozvoj výkonnostního
sportu v olympijských sportech v Ústeckém kraji.
Čl. 2
Specifikace Programu, vymezení pojmů, okruh způsobilých žadatelů, účel podpory
1. Specifikace programu dle oblasti podpory: děti, mládež, sport.
2. Dotací jsou finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele příjemci dotace na
úhradu uznatelných nákladů na realizaci projektu v žádosti, která byla předložena dle
Programu a která byla vybrána k podpoře.
3. Specializované sportoviště – sportoviště v Ústeckém kraji, s kvalitním zázemím pro přípravu
mládežnických i dospělých sportovců daného sportovního odvětví; (dále „Specializované
sportoviště“).
4. Tréninkové středisko mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje – tréninkové středisko
vzniklé při stávajících sportovních klubech, které od svého sportovního svazu získaly statut
Sportovních středisek (SpS) a/nebo Sportovních center mládeže (SCM) a věnují se efektivní
sportovní přípravě dětí a mládeže na výkonnostní úrovni (dále „TSM“).
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5. Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem o dotaci může být spolek se sídlem v Ústeckém kraji, s hlavní činností
zaměřenou na sport, který nebyl podpořen z dotačního programu „Výkonnostní sport
mládeže Ústeckého kraje 2022“ a splňující následující kritéria:
 Žadatel od příslušného sportovního svazu získal statut Sportovních středisek (SpS)
a/nebo Sportovních center mládeže (SCM);
 Kolektivní olympijský sport;
 Žadatel může pro svou pravidelnou činnost TSM využívat Specializované sportoviště;
 Žadatel realizuje pravidelnou1 sportovní činnost s dětmi a mládeží a účastní se
v pravidelných nejvyšších soutěžích v ČR, resp. celostátních soutěžích u
mládežnických družstev minimálně:
o 2 družstva v kategoriích do U15
nebo
o 3 družstva v kategoriích do U21
 Žadatel zároveň startuje i v pravidelných národních soutěžích v ČR dospělých daného
sportovního odvětví. Tuto podmínku může plnit i jiný právní subjekt, který však musí
mít prokazatelnou právní vazbu2 s organizační provázaností na žadatele.

Žadatelem a příjemcem dotace v tomto Programu nemůže být žadatel či příjemce dotace
v dotačních programech „Sport 2022“ , „Sport 2022 – II. kolo“ a „Akademie talentované
mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje 2022“.
Žadateli o dotaci mimo takto vymezený okruh způsobilých žadatelů nevzniká právo na
hodnocení jeho žádosti.
6. Účel podpory (účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty): Zajištění
sportovní přípravy mládeže prostřednictvím spolufinancování sportovních klubů
v Ústeckém kraji, které od svého sportovního svazu získaly statut Sportovních středisek
(SpS) a/nebo Sportovních center mládeže (SCM) a mohou tak plnit funkci TSM:
 Provozní náklady žadatele připadající na mládež
 Osobní náklady související s mládežnickou činností
Cílovou skupinou podpory jsou děti a mládež do 21 let
7. Uznatelný náklad je nezbytný náklad vynaložený na realizaci projektu, který není definován
jako neuznatelný v odst. 8 tohoto článku a který splňuje všechny následující podmínky:
a. vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b. vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu a v rámci termínu realizace
1

Minimálně po celou dobu školního roku.
Právní vazbou se rozumí majetková či personální aliance spolku (žadatele) s akciovou společností nebo
společností s ručením omezeným (tj. subjektu, který startuje v pravidelných národních soutěžích v ČR
dospělých daného sportovního odvětví).
2
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projektu,
c. byl uhrazen do konce termínu realizace projektu (v případě termínu ukončení realizace
projektu 31. 12. 2022 jsou výjimkou mzdové náklady, jejichž úhrada je možná do 15. 1.
roku následujícího po roce realizace projektu),
d. byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
8. Neuznatelný náklad je náklad na:
a. pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
b. úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
c. opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
d. nákupy pozemků nebo budov,
e. ztráty z devizových kurzů,
f. reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol, občerstvení a reprezentativní
pohoštění),
g. nájemné s následnou koupí (leasing), uzavřené leasingové smlouvy,
h. cestovné nad rámec úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto zákona,
i. mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
j. náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek),
k. finanční odměny pro účastníky akce dle projektu (finanční dar, výhra)

Čl. 3
Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití
1. Forma a povaha dotace: Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních uznatelných
nákladů spojených s realizací projektu podle předložené žádosti.
Finanční prostředky poskytnuté v tomto Programu jsou slučitelnou veřejnou
podporou ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o
založení Evropského společenství).
2. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na stanovený účel:
1 510 800 Kč
Dojde-li v průběhu uveřejnění Programu na úřední desce po jeho schválení (min. 30denní
zákonná lhůta) na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje k navýšení stanoveného celkového
objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu stanoveného účelu,
či bude takové navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí, uvede se taková informace
včetně příslušného rozhodnutí zastupitelstva kraje na úřední desce a webových stránkách v
příslušné složce Programu, aby všichni potenciální žadatelé o dotaci byli o daném navýšení
informováni.
Shodně bude postupováno v případě, kdy bude schváleno navýšení prostředků či bude
takové navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí v době běhu lhůty pro předkládání
žádostí. V souvislosti se zveřejněním informace o již schváleném navýšení bude prodloužena
lhůta pro předkládání žádostí o délku původně stanovené lhůty. Prodloužení lhůty činí
příslušný odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje a tato
skutečnost bude zveřejněna způsobem jako Program.
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Dojde-li v průběhu hodnocení žádostí ke schválení navýšení prostředků či bude takové
navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí, promítne se příslušné navýšení do prováděného
hodnocení navýšením finanční částky každému podpořenému žadateli dle vzorce uvedeného
v dotačním programu. V případě, že o navýšení prostředků bude zastupitelstvo rozhodovat
až po ukončení hodnocení, je možné předložit návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace
variantně pro případ, že by navržené navýšení nebylo schváleno (varianta původní alokace,
varianta s navýšením).
Dojde-li ke zvýšení stanoveného celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných v
rozpočtu kraje na podporu stanoveného účelu v rámci Programu až poté, co bylo
provedeno hodnocení žádostí, před rozhodnutím o poskytnutí dotace v příslušném orgánu
kraje, provede výběrová komise přehodnocení žádostí s ohledem na doporučené výše
dotací. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti stanovená v Programu bude přiměřeně prodloužena
a tato skutečnost bude zveřejněna způsobem jako Program a jednotliví žadatelé o tom
budou informováni. Prodloužení lhůty činí příslušný odbor.

3. Maximální výše dotace – kritéria pro stanovení výše dotace:
Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových uznatelných
nákladech projektu v maximální výši 100 %. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen
ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu.


Maximální výše dotace je 1 400 000 Kč

Konkrétní výše dotace bude vypočtena dle následujícího vzorce v závislosti na konečném
počtu podpořených subjektů:

celkový objem finančních prostředků
P = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– * (Kx + KP)
∑ Kx + ∑ Kp
Vysvětlivky:
 P = konečná částka přidělená podpořenému žadateli (pro každého podpořeného
žadatele se výpočet provádí samostatně)
 Kx = Koeficient finanční náročnosti sportů dle konkrétního druhu kolektivního sportu
 KP – koeficient SPS nebo SCM kde žadatel držící oba z uvedených statutů má
koeficient 2 a žadatel držící pouze jeden z uvedených, má koeficient 1
 ∑ Kx = konstanta vypočtená součtem Koeficientů podpořených žadatelů
 ∑ Kp = konstanta vypočtená součtem jednotlivých SPS a SCM u podpořených žadatelů
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Výše koeficientu finanční náročnosti sportů pro jednotlivá sportovní odvětví:
Finanční
náročnost
Vysoká
Standardní

Koeficient Kx
Sportovní odvětví
kolektivní sporty
2
Žadatelé hrající v kategorii dospělých* první a druhou nejvyšší pravidelnou
národní soutěž v ČR
1
Žadatelé hrající v kategorii dospělých* třetí a nižší nejvyšší pravidelnou
národní soutěž v ČR

* Start v kategorii dospělých může realizovat i jiný právní subjekt, který však musí mít prokazatelnou právní
vazbu3 s organizační provázaností na žadatele.

4. Závazné termíny:

a) Lhůta pro podání žádosti: od 29. 7. 2022 do 12. 8. 2022
b) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: listopad 2022
c) Termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování je nejpozději do 30 dnů po
ukončení projektu.
d) Termín realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022, v případě ukončení realizace
projektu v termínu 31. 12. 2022 jsou uznatelné mzdové náklady, které vznikly do 31.
12. 2022 a byly uhrazeny do 15. 1. 2023.
5. Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace (dále
„Smlouva“) odpovídající schválenému vzoru. Smlouva se uzavírá v souladu s
ustanovením § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace je poskytnuta účelově a může být
použita pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v rámci termínu realizace
projektu. Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve Smlouvě při dodržení ve Smlouvě
uvedených závazných ukazatelů.
6. Příjemce dotace odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotačních prostředků
v souladu se schváleným rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené sledování v
účetnictví jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových
uznatelných nákladů celého projektu.
7. Konkrétní termín ukončení realizace projektu bude uveden ve Smlouvě a stanoví se pro
příjemce jako závazný ukazatel.
8. V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené finanční prostředky
neprodleně vrátit na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci projektu
poskytnuta, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti
dozvěděl. Současně je povinen předat odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského

3

Právní vazbou se rozumí majetková či personální aliance spolku (žadatele) s akciovou společností nebo
společností s ručením omezeným (tj. subjektu, který startuje v pravidelných národních soutěžích v ČR
dospělých daného sportovního odvětví).
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úřadu

Ústeckého

kraje

informaci

o

vrácení

dotace.

Čl. 4
Stanovení konzultačního místa
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
kontaktní osoby:
Mgr. Petra Vaverková, e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz , telefon: 475 657 951

Čl. 5
Předkládání žádostí o dotace
1. Žadatel doručuje úplnou žádost o dotaci vyplněnou na předepsaném elektronickém
formuláři podepsanou a včetně povinných příloh, osobně na podatelnu Krajského úřadu
Ústeckého kraje nebo poštou v termínu dle čl. 3 odst. 4 písm. a) Programu, v zalepené
obálce označené:
a. názvem Programu,
b. názvem žadatele o dotaci a jeho sídlem,
c. poznámkou „NEOTVÍRAT“
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Při podání žádosti je rozhodující datum razítka pošty, v případě osobního doručení razítka
podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje
2. Úplné žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku a
žádosti obdržené po skončení lhůty pro podání žádosti, nejsou doručeny řádně a včas a
nebudou hodnoceny.
3. Všechny došlé žádosti o dotaci a všechny jejich přílohy se archivují poskytovatelem a
žadatelům o dotaci se nevracejí. Poskytovatel nehradí žadatelům náklady spojené se
zpracováním a předložením žádosti.
Počet žádostí: 1 žádost na jednoho žadatele

Čl. 6
Hodnocení žádostí o dotace
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1. Všechny žádosti řádně došlé dle čl. 5 odst. 1 Programu podléhají před projednáním v
orgánech kraje procesu formální kontroly dle dle čl. IX. odst. 2 a 3 Zásad, které provede
odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
V případě, že žádost:
a) nesplňuje podmínky uvedené v Programu,
b) je podaná nezpůsobilým žadatelem,
c) je podaná žadatelem naplňujícím skutečnosti dle čl. IX. odst. 5 Zásad
bude z dalšího hodnocení vyřazena.
Kriteriální hodnocení provede Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje v
následujícím rozsahu (dle Zásad Čl. IX. odst. 7) :
Kritéria hodnocení žádostí:
1. Soulad projektu s Programem: ano x ne.
2. Projekt podrobně připraven, realizovatelný: ano x ne.
3. Reálný a průhledný rozpočet nákladů projektu: ano x ne.

Čl. 7
Kontrola využití dotace
Na poskytování a čerpání dotací dle Programu se vztahuje kontrola dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola se řídí čl. XI Zásad.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. V odůvodněných případech může schválit výjimku z tohoto programu Zastupitelstvo
Ústeckého kraje, podle příslušných ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Program
…………………………...

byl

schválen

usnesením

Zastupitelstva

Ústeckého

kraje

č.

3. Den zveřejnění Programu: 28. 6. 2022.
4. Nedílnými přílohami žádosti o dotaci jsou tyto povinné přílohy:
a) Doklad osvědčující právní osobnost žadatele vč. dokladu o ustanovení statutárního
zástupce žadatele, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat
jménem žadatele - Úplný výpis z Veřejného rejstříku platného nejpozději 1 měsíc
před podepsáním žádosti o dotaci (Obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, atd.) – v
úplném výpise musí být aktuální informace, zejména název, sídlo, IČ, statutární
zástupce vč. způsobu jednání (v případě chybějícího údaje v úplném výpisu je
nutné doložit kopii dokumentu dokládající chybějící údaj: stanovy spolku, zápis z
členské schůze, na které byl zvolen statutární orgán apod.).
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b) Výpis nebo doklady obsahující údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle
ustanovení § 10a odst. 3 písm. f) bod 2. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
c) Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu
uvedenému v žádosti o dotaci, a to v kopii.
d) Čestné prohlášení o skutečnosti, že:


vůči majetku žadatele 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,



nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,



na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,



vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků
zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a
neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, a to v originále.

e) Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání / činnosti
žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li o
právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem
statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to v
originále.
f) Čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a
okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel
žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále.
g) Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky
vůči Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu pozemkovému úřadu
(Pozemkovému fondu) a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání
úhrady dlužných závazků, a to v originále.
h) Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
rozpočtu poskytovatele, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo
řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozím roce
poskytnuty, a to v originále.
i) Čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a
nepůsobí jako prostředník, a to v originále.
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j) Soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za
přispění Kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a
uvedení finanční výše poskytnuté dotace, a to v originále včetně informace o
případných dalších žádostech týkajících se tohoto projektu podaných poskytovateli
v daném kalendářním roce, a to v originále.
k) Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady Projektu,
a to v originále.
l) Potvrzení od příslušného sportovního svazu, že žadatel má zřízeno SCM nebo SpS.
m) Čestné prohlášení, že žadatel může pro svou pravidelnou činnost TSM využívat
Specializované sportoviště, spolu s uvedením právního titulu užívání;
n) Čestné prohlášení žadatele, který zároveň nestartuje i v pravidelných národních
soutěžích dospělých v ČR daného sportovního odvětví a tuto podmínku z čl. 5
dokládá prostřednictvím jiného právního subjektu, o prokazatelné právní vazbě a
organizační provázanosti žadatele s tímto jiným právním subjektem.
V případě formálních nedostatků bude žadatel vyzván k jejich doplnění do 10 dnů. V případě,
že nebude žádost v této lhůtě doplněna, bude žádost z dalšího hodnocení vyřazena pro
nesplnění podmínek dotačního programu.

Pro přílohy d - k budou na webových stránkách Ústeckého kraje zveřejněny formuláře.
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Přílohy
 formulář žádosti o dotaci
 vzor smlouvy o poskytnutí dotace
 vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace
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