Rada kraje Vysočina

Pravidla
Rady kraje Vysočina
pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa
ve sportovních disciplínách

Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.2:
Rozvoj sportu a tělovýchovy

ze dne 10. 1. 2006

č. 1/06

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR,
Evropy a světa ve sportovních disciplínách (dále jen „Pravidla“) upravují v souladu
s rozpočtem kraje Vysočina (dále jen „kraj“) naplňování opatření Programu rozvoje
kraje Vysočina, opatření 2.4.2. Rozvoj sportu a tělovýchovy.

(2)

Tato Pravidla stanovují závazný postup kraje při poskytování finančních příspěvků na
podporu talentovaných sportovců, kteří reprezentují kraj na Mistrovství České
republiky, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa nebo na vrcholném podniku světového
poháru.
Čl. 2
Příjemci a účel poskytování finančního příspěvku

(1)

Finanční příspěvek může být poskytnut:
a) školám a školským zařízením se sídlem v kraji Vysočina bez ohledu na zřizovatele,
b) NNO působícím v oblasti sportu a tělesné výchovy založené podle zákona 83/1990
Sb., o sdružování občanů, které mají sídlo v kraji Vysočina,
c) NNO působícím v oblasti sportu a tělesné výchovy založené podle zákona
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, které mají sídlo v kraji
Vysočina.

(2)

Účelem finančního příspěvku je podpořit talentované sportovce při reprezentaci kraje
Vysočina na mistrovstvích republiky, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.

(3)

Nominace na mistrovství musí probíhat ve spolupráci s příslušným sportovním svazem
a oficiální propozice mistrovství (nebo jejich překlad) jsou povinnou přílohou žádosti o
příspěvek.

(4)

Z finančního příspěvku lze hradit pouze tyto neinvestiční výdaje:
a) náklady na dopravu na mistrovství a zpět,
b) náklady na ubytování a stravné po dobu mistrovství,
c) náklady na startovné na mistrovství,
d) náklady na propagaci.
Čl. 3
Výše finančního příspěvku, termíny podání žádosti

(1)

U jednotlivců může příspěvek činit 1.000,- - 20.000,- Kč.

(2)

U kolektivů může příspěvek činit 1.000,- - 40.000,- Kč.

(3)

U jednotlivců i kolektivů může příspěvek činit zároveň maximálně 50% z celkových
prokázaných nákladů.

(4)

Žádosti se předkládají v písemné i elektronické podobě na předepsaném formuláři (viz
příloha č. 1 těchto Pravidel) na adresu uvedou v článku č. 7 těchto Pravidel.

(5)

Žádost o poskytnutí příspěvku musí být předložena nejpozději 1 měsíc před konáním
mistrovství. Žádosti budou zpracovávány průběžně, žadatel bude o výsledku
vyrozuměn před konáním mistrovství.

(6)

Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.

(7)

O poskytnutí finančního příspěvku a jeho výši rozhodne v jednotlivých případech Rada
kraje Vysočina (případně Zastupitelstvo kraje Vysočina).
Čl. 4
Povinnosti příjemce příspěvku

(1)

Finanční prostředky mohou být použity pouze k účelu stanovenému těmito Pravidly.

(2)

Příjemce příspěvku je povinen propagovat jméno kraje Vysočina na akci a
v regionálních médiích (uveřejnit článek o účasti na daném mistrovství a podpoře
krajem v tisku, rozhlase či televizi).
Čl. 5
Kontrola a vyhodnocení

(1)

Finanční příspěvek bude poskytnut po předložení závěrečného vyúčtování účasti na
mistrovství.

(2)

U tohoto finančního příspěvku není možný souběh podpory z jiných zdrojů kraje
Vysočina včetně Fondu Vysočiny.

(3)

Kraj je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v rámci
výkonu kontrolní činnosti kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byl příspěvek
poskytnut. Příjemce příspěvku je povinen předložit kontrolním orgánům kraje originály
všech účetních dokladů.
Čl. 6
Veřejná podpora

(1)

V rámci těchto Pravidel bude subjektům, které jsou příjemci veřejné podpory ve smyslu
čl. 87 Smlouvy o ES, poskytována podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu
Nařízení Komise (ES) č. 69/2001.

(2)

Žadatel o podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES)
č. 69/2001 musí k žádosti o poskytnutí podpory kraji předložit čestné prohlášení o výši
veškerých podpor malého rozsahu (de minimis), které za uplynulé 3 roky obdržel
(podpora de minimis nesmí přesáhnout částku 100 000 EUR za 3 roky, přičemž se
sčítá podpora malého rozsahu poskytnutá jakýmkoliv veřejnoprávním subjektem).

(3)

Žadateli o podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES)
č. 69/2001 lze poskytnout finanční příspěvek, pouze pokud výše veškerých podpor
malého rozsahu (de minimis), které za uplynulé 3 roky obdržel nepřesáhne částku 100
000 EUR.

(4)

Čestné prohlášení podle čl. 6. odst. 2 těchto Pravidel tvoří přílohu č. 2 těchto pravidel.

Čl. 7
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1)

Tato Pravidla ruší Metodiku poskytování příspěvku na účast na mistrovství ČR, Evropy
a světa ve sportovních disciplínách přijatou usnesením Rady kraje Vysočina
č. 1543/37/2005/RK ze dne 22. 11. 2005.

(2)

Za aktualizaci a realizaci těchto Pravidel odpovídá oddělení mládeže a sportu odboru
školství, mládeže a sportu krajského úřadu kraje Vysočina.

(3)

Nedílnou součástí těchto Pravidel je Příloha č. 1 - Žádost o finanční příspěvek na účast
na sportovním mistrovství a Příloha č. 2 – Čestné prohlášení.

(4)

Kolektivům i jednotlivcům jsou k dispozici k zapůjčení sportovní dresy v barvách kraje
Vysočina.

(5)

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Radou kraje Vysočina.

(6)

Tato Pravidla byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 10. 1. 2006
a schválena usnesením č. 0041/01/2006/RK.

V Jihlavě, dne 10. 1. 2006

Miloš Vystrčil
hejtman kraje

Příloha č. 1
Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a
světa ve sportovních disciplínách

ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
NA ÚČAST NA SPORTOVNÍM MISTROVSTVÍ
Evidenční číslo žádosti
(žadatel nevyplňuje)
Název mistrovství
Žadatel
(úplný název a sídlo)
Statutární zástupce
(jméno, příjmení, titul,
telefon,
e-mail)
Kontaktní osoba
(jméno, příjmení, titul,
telefon,
e-mail)
IČ
Bankovní spojení
Celkový rozpočet účasti
na mistrovství
Požadovaná výše podpory
( + kolik tvoří procent
z celkového rozpočtu účasti
na mistrovství)
Odůvodnění žádosti
(proč žádáte o financování
účasti na mistrovství krajem
Vysočina)
Soutěžící
(kdo bude kraj Vysočina na
mistrovství reprezentovat)
Časový harmonogram
realizace účasti a termín
mistrovství
Stručný popis účast na
mistrovství

……………………. Kč
……………………. Kč ( …………. %)

Celkový rozpočet projektu
(povinná příloha žádosti)
Celkové výdaje (uvádějte v Kč):
Podrobný popis nákladů:

Částka:

Výdaje, které plánujete financovat z příspěvku kraje (uvádějte v Kč):
Popis nákladů:

Požadovaná
částka:

datum, místo

razítko organizace

jméno a příjmení statutárního zástupce

podpis statutárního zástupce

Vyplněný formulář zašlete v písemné i elektronické podobě na adresu:
Krajský úřad kraje Vysočina, Ing. Vilibald Prokop, oddělení mládeže a sportu, Žižkova 57,
587 33 Jihlava, prokop.v@kr-vysocina.cz.

Příloha č. 2
Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a
světa ve sportovních disciplínách

Čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu
ve smyslu Nařízení Komise (ES) 69/2001
I.

Příjemce podpory prohlašuje, že mu v uplynulých 3 letech nebyla poskytnuta žádná
podpora malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) 69/2001.

V ………….. dne …...
Za Příjemce
(jména a tituly osob oprávněných k podpisu)

……………………………..
podpis
Pozn.: Použije příjemce podpory, který neobdržel v uplynulých 3 letech žádnou podporu
malého rozsahu.
II.

Příjemce podpory prohlašuje, že mu byla v uplynulých 3 letech poskytnuta tato podpora
malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) 69/2001:
Doba, kdy byla podpora
Výše podpory1
Poskytovatel2
poskytnuta

V ………………… dne …...
Za Příjemce
(jména a tituly osob oprávněných k podpisu)

……………………………..
podpis
Pozn.: použije příjemce, jemuž byla v uplynulých 3 letech poskytnuta podpora malého
rozsahu bez ohledu na výši takové podpory a typ poskytovatele.

1

Podporu de minimis tvoří prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů jakýmkoliv veřejnoprávním subjektem (kraj,
obec, stát a jimi zřizované organizace, …) a nesmí přesáhnout částku 100 000 EUR za 3 roky. Veškerá podpora
malého rozsahu poskytnutá výše uvedenými subjekty se sčítá. Do výše podpory se počítá pouze podpora, která
nebyla poskytnuta jako bloková nebo obecná výjimka nebo podpora notifikovaná v souladu s Nařízením Komise
(ES) 659/1999, nebo podpora poskytnutá před 1.5.2004 na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže
2
Poskytovatelem může být stát a jeho organizační složky, státní příspěvková organizace, územní samosprávné
celky (kraje, obce) a jejich příspěvkové organizace, Evropská unie, a další subjekty hospodařící s veřejnými
prostředky

