Dotační program
„PODPORA TALENTOVANÝCH MLADÝCH
SPORTOVCŮ 2020“
Ústecký kraj (dále také „Kraj“) na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………… ze
dne ……………… vyhlašuje dotační program Podpora talentovaných mladých sportovců …... Program se
řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem“ (dále jen
„Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018.

SPECIFIKACE DOTAČNÍHO PROGRAMU DLE OBLASTÍ
PODPORY:
děti, mládež, sport, tělovýchova (čl. IV. odst. 3 Zásad ve spojení s čl. 3 odst. 1 písm. a) Zásad
Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje)

DŮVODY PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU:
-

Zvýšení výkonnosti reprezentantů Ústeckého kraje v nejvyšších republikových i zahraničních
soutěžích

ÚČEL PODPORY:
Zajištění kvalitní přípravy a zvyšování výkonnosti talentovaných mladých sportovců do 23 let
v individuálních sportech1,, členů sportovních organizací, kteří soutěží ve svém sportu v nejvyšších
soutěžích v ČR.
Uznatelné náklady: náklady přímo spojené s přípravou sportovce na reprezentaci Ústeckého kraje
(zlepšení tréninkových podmínek); náklady přímo spojené s výjezdem na nejvyšší soutěže v ČR (resp.
v zahraničí)

FORMA DOTACE:
Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací
projektu podle předložené žádosti.
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Individuálním sportem se pro potřeby Dotačního programu rozumí sport, při kterém je výsledek ovlivněn
výkonem každého sportovce samostatně.
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PŘEDPOKLÁDANÝ CELKOVÝ OBJEM PENĚŽNÍCH
PROSTŘEDKŮ VYČLENĚNÝCH KRAJEM NA STANOVENÝ
ÚČEL:
3 mil. Kč

INFORMACE O POVAZE DOTACE:
Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu nemají charakter veřejné podpory ve smyslu
článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o založení Evropského společenství).

VÝŠE DOTACE, VÝŠE SPOLUÚČASTI PŘÍJEMCE:
Maximální výše dotace je 100 000,- Kč.
Spoluúčast žadatele nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu, vynaložených v daném
roce.

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ:
Okruh možných žadatelů o dotaci je stanoven článkem IV. odst. 1 písmeno b) Zásad vyjma fyzických
osob, tj. právnická osoba, působící na území Kraje, s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou
republikou nebo Krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník, jejíž hlavní činnost je zaměřena na sport, a v níž je členem (resp. je v ní registrován)
mladý talentovaný sportovec, o jehož podporu se jedná.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
Žádosti budou přijímány v době od 10. 4. do 1. 5. 2020.

STANOVENÍ KONZULTAČNÍHO MÍSTA NA KRAJSKÉM
ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE:
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
- odbor školství mládeže a tělovýchovy (budova B)
kontaktní osoba:
Mgr. Petra Vaverková, e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz tel.: 475 657 951

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI:
1. Sídlo žadatele (žádajícího klubu) v Ústeckém kraji
2. Připravenost a realizovatelnost Projektu
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3. Nejvyšší dosažené výsledky sportovce, kterého se týká žádost, za poslední rok/sezónu

LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI:
do 30. 6. 2020
Žadatelé budou o výsledcích dotačního řízení informování prostřednictvím webových stránek
Ústeckého kraje, následně budou úspěšní žadatelé informováni prostřednictvím e-mailu.

POSTUP PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
Žadatel nejprve vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových stránkách
Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz / Dotace a granty / Školství, mládež a tělovýchova / Podpora
talentovaných mladých sportovců 2020). Dle instrukcí v žádosti tuto elektronicky odešle a vytiskne,
opatří razítkem a podpisem oprávněné osoby. Vytištěnou a podepsanou žádost následně doručí
s povinnými přílohami uvedenými v bodě „Povinné přílohy k žádosti“, tohoto programu na Krajský
úřad Ústeckého kraje.
V případě vyššího počtu talentovaných jednotlivců registrovaných pod jednou organizací podává tato
na každého sportovce žádost zvlášť.

1. Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě přílohy
(přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).

2. V případě, že jeden právní subjekt podává více žádostí, vloží všechny své písemné žádosti do
jedné obálky a přiloží pouze jedno paré povinných příloh. V průvodním dopise pak uvede
seznam všech přiložených žádostí a potvrdí, že povinné přílohy jsou platné pro všechny tyto
žádosti.

3. Pro každý dotační program je nutné podat žádosti s přílohami zvlášť, nelze zaslat v jedné obálce
žádosti do více dotačních programů!
Vytištěnou podobu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými přílohami lze:
1. Zaslat poštou
2. Podat osobně na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje
v zalepené obálce označené plným názvem žadatele o dotaci a jeho sídlem a poznámkou
NEOTVÍRAT - „PODPORA TALENTOVANÝCH MLADÝCH SPORTOVCŮ 2 020“
Při podávání žádosti je rozhodující datum doručení písemné žádosti s přílohami tj. datum razítka
pošty, v případě osobního doručení datum razítka podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE:
Hodnocení žádostí provede Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje. O poskytnutí dotace
rozhodne Rada Ústeckého kraje.
Dotace může být poskytnuta jen účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v rámci termínu realizace projektu. Uznatelné náklady
jsou definovány v čl. VIII. odst. 10 Zásad. Neuznatelné náklady jsou definovány v čl. VIII. odst. 11
Zásad. Dotaci dále také nelze použít na úhradu finančních odměn pro účastníky akce. Realizace
projektu musí být dokončena nejpozději do 31. 12. 2020, náklady jsou uznatelné od 1. 1. 2020.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace. Znění textu smlouvy bude
zasláno žadateli na uvedenou e-mailovou adresu a musí být akceptováno do 30 dnů od jeho obdržení.
Akceptováním znění smlouvy se rozumí zaslání žadatelem podepsaného návrhu smlouvy na Krajský
úřad dle pokynů uvedených v zaslaném e-mailu. V případě nedodržení lhůty nárok na uzavření smlouvy
zaniká a poskytovatel dotaci neposkytne.
Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce dotace je povinen dotaci použít na
financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem, na vlastní účet
a na vlastní odpovědnost.
Na dotaci není právní nárok.

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE:
dle přílohy tohoto programu

VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI:
dle přílohy tohoto programu

VZOR ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY A FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
DOTACE:
dle přílohy tohoto programu

DEN ZVEŘEJNĚNÍ PROGRAMU:
10. 3. 2020

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI:
1) Doklady osvědčující právní osobnost žadatele o Dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z
registru ekonomických subjektů) nebo další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut,
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živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii,
2) Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně s
dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o Dotaci navenek (podepisování
smluv), a to v kopii,
3) Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a
to v kopii,
přílohy 1 – 3 lze nahradit úplným výpisem z Veřejného rejstříku platného nejpozději 1 měsíc před podepsáním
Žádosti o dotaci (Obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností, spolkový rejstřík, atd.) – v úplném
výpise musí být aktuální informace, zejména název, sídlo, IČ, statutární zástupce vč. způsobu jednání (v jiném
případě je nutné doložit jiné doklady dle bodů 1 – 3).

4) Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii,
5) 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,
6) Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 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,
7) 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,
8) 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, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady
dlužných závazků; a to v originále,
9) Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Kraje, tzn.
např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty; a to v originále,
10) Čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a nepůsobí jako
prostředník, a to v originále,
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11) 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, včetně informace o případných dalších žádostech týkajících se tohoto Projektu
podaných Poskytovateli v daném kalendářním roce, a to v originále,
12) Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle zveřejněného formuláře, a to
v originále.
13) Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady Projektu, a to
v originále.
14) Projekt dle čl. VII Zásad, a to v originále.
Pro přílohy 5 – 14 jsou na webových stránkách Ústeckého kraje (Dotace a granty – Školství, mládež a tělovýchova
– Podpora talentovaných mladých sportovců 2020) zveřejněny formuláře.
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