Programový dokument pro poskytování veřejné
finanční podpory z rozpočtu města Studénky
Podporovaná oblast:

REGISTROVANÝ SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Obecné vymezení veřejné finanční podpory:
Veřejná finanční podpora (dále jen VFP) se poskytuje na účely a činnosti:
a) pořádání významných akcí soutěžního charakteru pro všechny věkové kategorie
b) podpora sportovních aktivit pro děti a mládež
c) podpora reprezentace klubů, oddílů i jednotlivců ve vyšších soutěžích
d) provozní náklady sportoviště
e) údržba, opravy a udržování sportoviště
f) zabezpečení materiálních podmínek subjektů činných ve sportu
g) rozšíření nabídky sportovních aktivit.
Žadatel:

zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba, v souladu s článkem 3,
bodem 5. Zásad pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu
města Studénky, která je registrovaná

Účel:

poskytnutá VFP přispěje k obohacení a zkvalitnění sportovních
a tělovýchovných aktivit na území města, vytvoří podmínky a podpoří
činnost místních spolků

Formy podpory:

VFP
VFP – granty

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků:
VFP
2.300.000 Kč
VFP – granty
60.000 Kč
Věcně příslušný odbor:

odbor školství, kultury a sociálních věcí

Kontaktní údaje:

Městský úřad Studénka
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
556 414 322 spojovatelka
podatelna@mesto-studenka.cz

Lhůta pro podání žádostí:

od 01.12.2016 do 15.01.2017

O konečném zařazení žádostí do jednotlivých oblastí rozhoduje rada města.
Doplňující přílohy k žádosti:
- popis celoročních aktivit žádajícího subjektu, pravidelnost činnosti (1x nebo vícekrát
týdně)
- účast na okresní, krajské, celostátní úrovni, přihlášení do soutěží, plánovaná utkání
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-

výše příspěvku od ostatních subjektů (např. fotbalový svaz, ČSTV)
smlouvy realizačního týmu s klubem
soupisky jednotlivých družstev, včetně funkcionářů
svazová registrace hráčů ze Studénky (k nahlédnutí)
cestovní doklady prokazující počty ujetých kilometrů včetně dopravního prostředku
doklady prokazující zaplacenou energii a pronájmy sportovišť.

Podporu lze poskytnout zejména na:
- upomínkové předměty, ceny a odměny pro soutěžící nebo hosty
- nájemné sálů, sportovišť a dalších venkovních či vnitřních prostor, popř. nákladů
spojených s jejich přípravou a úklidem
- odměny a honoráře pořadatelům, realizačnímu týmu*, rozhodčím
- nákup energií (maximálně 90 % ceny energie z minulého období)
- dopravu osob a materiálu v souvislosti s realizací utkání či činností
- náklady spojené s propagací projektu
- ubytování účastníků (maximálně 300 Kč/noc)
- opravy majetku (maximálně do výše 50.000,00 Kč/rok)
- nákup materiálu, drobného dlouhodobého hmotného majetku spojeného s činností
- služby
- pronájem techniky
- údržbu sportovního areálu a zařízení
- nákup sportovního vybavení a zařízení
- registraci v soutěžích
- ostatní uznatelné náklady prokazatelně související s akcí.
Podporu nelze poskytnout na:
- občerstvení, potraviny, pohoštění
- stravné
- mzdy s výjimkou odměn a honorářů pořadatelům, trenérům, asistentům trenérů,
delegátům, rozhodčím
- dárkové poukazy
- náklady prokazatelně nesouvisející s akcí
- sankční poplatky, penále, pokuty atd.
Kritéria pro hodnocení žádosti:
a) VFP – sportovní komise navrhne rozdělení finančních prostředků města pro sportovní
a tělovýchovné aktivity k projednání v orgánech města, dle přílohy č. 1
b) VFP – grant – odbor školství, kultury a sociálních věcí zpracuje došlé žádosti k projednání
v orgánech města
c) podání žádosti o VFP – grant nejméně 1 měsíc před konáním akce
d) účast na akcích města, prezentace na akcích města, ve městě.
* realizační tým: trenér, asistent, vedoucí (jedno družstvo)
Povinné doklady k vyúčtování:
- závěrečná zpráva na předepsaném formuláři obsahující zhodnocení projektu, splnění
stanoveného cíle.
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Platí všeobecné podmínky pro poskytování VFP a VFP – grantu dle Zásad pro poskytování
veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky, které vydalo Zastupitelstvo města
Studénky 17.09.2015 usnesením č. 103/07/15, s účinností od 21.09.2015.
Programový dokument pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Studénky
byl vydán Radou města Studénky 26.10.2016 usnesením č. 873/43/16, s účinností
od 01.11.2016.
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Příloha č. 1 – Kritéria pro hodnocení žádosti
1. Členská základna – počet registrovaných členů do 18 let
0–50 členů
1 člen = 1 bod
51–100 členů
1 člen = 5 bodů
101–200 členů
1 člen = 10 bodů
201 a více členů
1 člen = 15 bodů
2. Členská základna – počet všech členů s trvalým bydlištěm ve Studénce
1 člen = 1 bod
3. Počet členů realizačního týmu
1 člen realizačního týmu = 100 bodů
4. Průměrný roční členský příspěvek na jednoho člena
bez příspěvku
0 bodů
do 250 Kč včetně
50 bodů
do 500 Kč včetně
100 bodů
do 1.000 Kč včetně
200 bodů
do 2.000 Kč včetně
300 bodů
nad 2.000 Kč
500 bodů
5. Výjezdy – doprava mládeže (v minulém roce)
1 km = 1 bod
6. Soutěže
bez účasti v soutěži
0 bodů
regionální soutěže
200 x počet družstev
republikové soutěže
300 x počet družstev
7. Působnost žadatele na území města v letech
méně než 5 let
50 bodů
5 až 9 let
100 bodů
10 až 20 let
150 bodů
déle než 20 let
200 bodů
8. Spotřeba energie (v minulém roce)
žádná
0 bodů
do 5.000 Kč
5 bodů
5–50.000 Kč
10 bodů
51–100.000 Kč
15 bodů
nad 100.000 Kč
20 bodů
9. Míra využití jiných sportovišť (nájem)
vůbec
0 bodů
sezónně (méně než 6 měsíce)
30 bodů
sezónně (více než 6 měsíců)
50 bodů
10. Soulad s vyhlášeným dotačním programem, přínos pro město Studénka
koeficient
1–4
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VFP bude stanovena dle dosaženého bodového hodnocení, podle následujícího vzorce:
výše rozpočtu
-------------------------------------- = přepočítací koeficient
součet všech udělených bodů

přepočítací koeficient x dosažené bodové ohodnocení = výše VFP

Vypočtená částka výpočtu bude zaokrouhlena na tisícikoruny dolů.
Výše VFP nemůže přesáhnout částku uvedenou v žádosti.
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