
    Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

 
Číslo a název dílčího fondu 6 Sportovní fond 

Správce programů dílčího 

fondu 
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

 

 

Číslo a název dílčího fondu: 6. Sportovní fond  

Číslo a název programu: 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže  

Účel podpory 
Podpora pravidelně sportujících dětí a mládeže, která je organizována na 

v rámci sportovních klubů, jednot apod. 

Důvody podpory stanoveného 

účelu 

Zlepšení podmínek sportovní činnosti dětí a mládeže organizovaných ve 

sportovních klubech, jednotách apod. 

Správce programů dílčího 

fondu 
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 

Kontaktní osoby programu Bc. Šárka Mizerová, tel: 485 243 765, mizerova.sarka@magistrat.liberec.cz 

Odkaz na webové stránky 

dílčího fondu / programu 
https://1url.cz/@sf_liberec 

Lhůta pro podání žádosti 4. 3. 2019, 8:00 hodin – 15. 3. 2019, 14:00 hodin 

Předpokládaný celkový objem 

peněžních prostředků 
10 000 000 Kč 

 

Výše dotace a uznatelnost výdajů programu 

Výše dotace (v Kč) 
1 000 Kč /na pravidelně sportující dítě nebo 

mládežníka 

Maximální počet žádostí, které může podat jeden žadatel 

v této výzvě do programu 
1 

Uznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací ze Sportovního 

fondu 

Neuznatelné výdaje Viz Pravidla pro poskytování dotací ze Sportovního 

fondu 
  

  

 

Ostatní podmínky programu 

A. 

Okruh 

způsobilých 

žadatelů: 

Právnická osoba s výjimkou  

 akciové společnosti s akciemi na doručitele, 

 spolků, které v rozporu s ustanovením § 122 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 

rejstřících právnických osob, v platném znění, nepřizpůsobily stav zapsaný ve 

spolkovém rejstříku stavu požadovanému tímto zákonem,  

 příspěvkové organizace zřizované statutárním městem Liberec,  

 asociace klubů. 

B. 
Omezení 

podpory: 

Projekty budou posouzeny z hlediska možného poskytnutí finančních prostředků dle 

Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy na podporu 

de minimis. 

C. 
Forma 

podpory: 
Účelová neinvestiční dotace  

D. 

Termín 

realizace 

aktivit: 

1. ledna 2019 – 31. prosince 2019 



E. 

Způsob 

a místo 

podání 

žádosti: 

Prostřednictvím portálového podání na webových stránkách SML jednou ze tří možností: 

1. elektronicky formou datové schránky 

2. elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem 

3. elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu a zároveň vytištění identické 

verze z portálového podání žádosti (vytištěné musí být podepsané, případně 

orazítkované) a doručené buď: 

a) poštou na adresu nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 

b) nebo osobně na podatelnu MML. 

F. 

Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

Před odesláním portálového podání je žadatel (právnická osoba) vyzván k přiložení 

elektronických kopií těchto dokladů: 

 

o zřízení bankovního účtu 

o právní subjektivita právnické osoby (doklad o registraci, výpis z obchodního 

rejstříku, stanovy nebo statut) 

o statutární zástupce (aktuální zápis o jmenování, pověření, plná moc) 

 

G. 

Kritéria pro 

hodnocení, 

bodová škála 

kritérií, 

případně 

váhy kritérií: 

 

1. Využití dříve poskytnutých dotací v programu 6.1 a dodržení smluvních ujednání:  

 žadatel v průběhu posledních tří let zvlášť závažným způsobem porušil smluvní 

ujednání, např. nedodáním vyúčtování dotace (-20 % z celkové částky vypočtené 

v kritériu č. 2)   

 žadatel v průběhu posledních tří let porušil smluvní ujednání, např. opožděným 

dodáním vyúčtování dotace (-10 % z celkové částky vypočtené v kritériu č. 2)   

 žadatel v průběhu posledních tří let dodržel všechna smluvní ujednání, popř. jde 

o zcela nového žadatele (bez sankce) 

2. Pravidelně sportující děti a mládež: 

 Ověřený počet sportujících dětí a mládeže (do 19 let věku).  

 Způsob ověření:  

 potvrzení počtu členů vyšším tělovýchovným orgánem nebo 

 čestným prohlášením se jmenným seznam členů s rozpisem pravidelných 

tréninků. 

 

H. 

Lhůty pro 

rozhodnutí 

o žádosti: 

Konzultace žádostí 
Bc. Mizerová Šárka, tel: 485 243 765, 

mizerova.sarka@magistrat.liberec.cz 

od 18. 2. 2019 do 

15. 3. 2019 do 14:00 

hodin 

Příjem žádostí Viz bod E. 
do 15. 3. 2019, do 14:00 

hodin 

Kontrola 

administrativního 

souladu žádostí 

Odbor cestovního ruchu, kultury 

a sportu 
3-4/2019 

Hodnocení a návrh 

na přidělení dotace 
Výbor pro sport  4/2019 

Projednání návrhu Rada města Liberec 5/2019 

Schválení návrhu Zastupitelstvo města Liberec 5/2019 



I. 

Oznámení 

o schválení 

/neschválení 

podpory: 

Písemně do 15 dnů od zveřejnění usnesení ZM na úřední desce MML (6/2019) 

 

J. 
Právní 

forma: 

 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 

 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Viz bod F. 

L. 
Způsob 

financování: 

Dotace budou úspěšným žadatelům zaslány po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, ve 

které bude specifikován předmět smlouvy, trvání smlouvy a účelovost vynaložených 

prostředků. Dotace budou zaslány bezhotovostním bankovním převodem na účet žadatele 

uvedený v žádosti o poskytnutí dotace do 20 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.  

M. 
Podmínky 

vyúčtování: 

Uvedeny ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace. Poskytovatel dotace provádí kontrolu 

využití přidělených dotací dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 

N. Ostatní: Informace o návrhu podpory v průběhu schvalovacího procesu nebudou poskytovány. 

 

 

 


