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Rozvoj sportu a tělovýchovy

ze dne 15. 4. 2008

č. 03/08

1

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Pravidla Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra
talentované mládeže (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 podpoře vzniku krajských center
talentované mládeže (dále jen „KCTM“) a poskytování dotací na podporu
talentovaných sportovců, kteří se připravují na sportovní kariéru v těchto centrech.
Čl. 2
Příjemci, účel a podmínky pro vznik krajských center talentované mládeže a
poskytování dotací na tato centra
(1) Dotace může být poskytnuta:
a) NNO působícím v oblasti sportu a tělesné výchovy založených podle zákona
83/1990 Sb., o sdružování občanů, které mají sídlo v kraji Vysočina,
b) NNO působícím v oblasti sportu a tělesné výchovy založených podle zákona
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, které mají sídlo v kraji
Vysočina,
c) podnikatelským subjektům, jejichž předmětem činnosti je zabezpečování
sportovních aktivit .
(2) Účelem dotace je podpořit talentované sportovce kraje při sportovní přípravě zejména
v krajských centrech talentované mládeže.
(3) Žádost o dotaci musí obsahovat tyto části:
a) údaje o žadateli (viz příloha 1 těchto Pravidel)
b) vlastní projekt činnosti KCTM, který bude obsahovat i podmínky dle čl. 2 odst. 5
c) podrobný rozpočet a zdroje financování na činnost KCTM pro daný rok, které
se stanou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí dotace ( dále jen „Smlouva“)
- viz příloha 2 Smlouvy
d) písemně potvrzené souhlasy dle čl. 2 odst. 4 (viz příloha 3 těchto Pravidel)
(4) Krajské centrum talentované mládeže v určitém sportovním odvětví musí vzniknout a
fungovat na úrovni celého kraje. Povinnou přílohou žádosti na vznik a poskytnutí
dotace KCTM je písemně potvrzený souhlas krajského orgánu příslušného sportovního
odvětví se vznikem a fungováním KCTM (v případě, že v kraji existuje) a stejný
souhlas minimálně 3/5 oddílů|klubů v kraji, které v příslušném sportovním odvětví
pracují s dětmi a mládeží. KCTM může vzniknout odděleně pro chlapce a dívky
(vyžadují-li to podmínky nebo charakteristika sportovního odvětví).
(5) Pro podporu vzniku a výši dotace budou určující tyto podmínky :
a) šíře členské základny dětí a mládeže v daném sportovním odvětví v kraji
(uvádějte počty)
b) plošnost zastoupení tohoto odvětví v kraji (minimální zastoupení tří okresů uvádějte počty oddílů v jednotlivých okresech)
c) výše finanční spoluúčasti (vyplyne z podrobného rozpočtu)
d) charakter činnosti (celoroční, formou soustředění,...)
e) spolupráce s ostatními oddíly/kluby v kraji (jejich zapojení do projektu)
f) cílová skupina talentované mládeže ( množství, věk, pohlaví)
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g) sportovní výkonnost a výsledky činnosti KCTM
(6) Z dotace lze hradit pouze přijatelné výdaje. Přijatelnými výdaji jsou neinvestiční výdaje
prokazatelně související s činností KCTM, které byly uvedeny v povinné části
předloženého projektu (viz příloha 1 Smlouvy), která je nedílnou součástí Smlouvy
o poskytnutí dotace.
Čl. 3
Výše dotace, termíny podání žádosti
(1) Dotace může činit maximálně 50 % z celkových prokázaných neinvestičních výdajů.
(2) Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace, v níž budou
stanoveny podmínky čerpání finančních prostředků, způsob a termín závěrečného
vyúčtování, sankce za nedodržení parametrů projektu a za neoprávněné využití
finančních prostředků. Dotace bude poskytnuta formou bezhotovostního převodu na
účet příjemce.
(3) Schválená výše dotace je pro kalendářní rok z rozpočtu kraje maximálně možná.
Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou předpokládanou výši
nákladů, uhradí příjemce dotace částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud
budou skutečné celkové náklady projektu nižší než základ pro stanovení výše dotace,
stanovený procentní podíl dotace poskytovatele se nemění, tzn., že absolutní částka
dotace se úměrně sníží.
(4) Žádosti se předkládají v písemné i elektronické podobě na předepsaném formuláři (viz
příloha 1 těchto Pravidel) na adresu uvedou v článku č. 7 těchto Pravidel.
(5) Žádost o poskytnutí dotace je předkládána na příslušný kalendářní rok a musí být
předložena nejpozději do 30. 6. roku předcházejícímu období, na které se žádost
vztahuje.
(6) Na poskytnutí dotace není právní nárok.
(7) O poskytnutí dotace a její výši rozhodne v jednotlivých případech Rada kraje Vysočina
(případně Zastupitelstvo kraje Vysočina) na základě hodnocení žádostí dle přílohy
Pravidel č. 4.
Čl. 4
Práva a povinnosti příjemce dotace
(1) Práva a povinnosti příjemce dotace budou stanoveny Smlouvou o poskytnutí dotace,
jejíž vzor je nedílnou součástí těchto Pravidel jako příloha 2.
(2) Dotace může být použita pouze k účelu stanovenému těmito Pravidly.
Čl. 5
Kontrola a vyhodnocení
(1) Dotace bude poskytnuta do 30 dnů od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace dle
přílohy 2 těchto Pravidel.
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(2) U této dotace není možný souběh podpory z jiných zdrojů kraje Vysočina včetně
Fondu Vysočiny. Souběh s dotačními tituly státního rozpočtu nebo jiných fondů se
nevylučuje.
(3) Kraj je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v účinném znění,
v rámci výkonu kontrolní činnosti kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla
dotace poskytnuta. Příjemce dotace je povinen na vyžádání předložit kontrolním
orgánům kraje originály všech účetních dokladů.
(4) Kraj je oprávněn provádět kontroly fungování KCTM. Po prvním roce od vzniku KCTM
a na základě provedené kontroly bude rozhodnuto o dalším financování KCTM (mj.
bude požadována zpětná vazba od oddílů|klubů, které vznik a fungování center
podpořily).
Čl. 6
Veřejná podpora
(1) Tato dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88
Smlouvy na podporu de minimis.
(2) Příjemce podpory musí před podpisem této smlouvy kraji předložit čestné prohlášení
o výši veškerých podpor malého rozsahu (de minimis), které za uplynulé 3 roky
obdržel. Podpora de minimis nesmí za uvedené období přesáhnout částku 200 000
EUR, přičemž se sčítá podpora malého rozsahu poskytnutá jakýmkoliv veřejnoprávním
subjektem.
(3) Pokud by bylo zjištěno, že údaje uvedené v čestném prohlášení podle čl. 6. odst. 2 této
smlouvy nejsou pravdivé, jedná se podstatné porušení smlouvy.
(4) Čestné prohlášení podle čl. 6. odst. 2 těchto Pravidel tvoří Přílohu 1 Smlouvy
o poskytnutí dotace.
Čl. 7
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Za aktualizaci a realizaci těchto Pravidel odpovídá oddělení mládeže a sportu Odboru
školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33
Jihlava, Mgr. Petr Panovec, tel.: 564 602 838, e-mail: panovec.p@kr-vysocina.cz.
(2) Nedílnou součástí těchto Pravidel je Příloha 1 – Žádost o dotaci na KCTM, Příloha 2 –
vzor smlouvy o poskytnutí dotace, Příloha 3 – Vzory písemně potvrzených souhlasů,
Příloha 4 – Hodnotící tabulka.
(3) Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 4. 2008 a zároveň ruší platnost
Pravidel č. 06/07 ze dne 27. 2. 2007 přijatých usnesením Rady kraje Vysočina
č. 0292/09/2007/RK.
(4) Tato Pravidla byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 15. 4. 2008
a schválena usnesením č. 0480/12/2008/RK.
V Jihlavě, dne 15. 4. 2008
Miloš Vystrčil
hejtman kraje
4

Příloha 1 - Pravidla

ŽÁDOST O DOTACI NA ČINNOST KRAJSKÝCH CENTER TALENTOVANÉ
MLÁDEŽE
Evidenční číslo žádosti
(žadatel nevyplňuje)
Název krajského centra
talentované mládeže

KCTM

/

Žadatel
(úplný název a sídlo dle
dokladu o právní
subjektivitě)
Statutární zástupce
(jméno, příjmení, titul,
telefon,
e-mail)
Kontaktní osoba
(jméno, příjmení, titul,
telefon,
e-mail)
IČ
Bankovní spojení
Celkový rozpočet na
činnost KCTM v roce…….
Požadovaná výše podpory
( + kolik tvoří procent z celk.
rozpočtu činnosti KCTM)
Odůvodnění žádosti
(proč žádáte o financování
KCTM krajem Vysočina)

……………………. Kč

……………………. Kč ( …………. %)

Cílové skupiny
(kterých věkových skupin se
projekt KCTM týká)
Stručný časový
harmonogram činnosti
KCTM
Stručný popis cílů a
činnosti KTCM
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Příloha 2 - Pravidla

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) níže
uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami
Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje
IČ: 70890749
bankovní spojení: Volksbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
(dále jen „poskytovatel“)
a

………………
se sídlem: ………………..
zastoupené: ………………..
IČ: ………………..
bankovní spojení: ………………..
číslo účtu: ………………..
(dále jen „příjemce“)

Článek 1
Předmět a účel smlouvy
1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace ve výši ………………..,– Kč (slovy
……………….. českých) (dále jen „dotace“) poskytovatelem příjemci za účelem zajištění
realizace projektu Krajského centra talentované mládeže „………………..“ (dále jen
„projekt“). Dotace podle předchozí věty představuje …… % z celkových nákladů (procentní
podíl dotace poskytovatele) na projekt, které činí ……………,– Kč.
2) Výše dotace uvedená odst. 1 je maximální. Pokud celkové skutečné náklady projektu
překročí celkovou předpokládanou výši nákladů, tedy základ pro stanovení výše dotace,
uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné
celkové náklady projektu nižší než základ pro stanovení výše dotace, procentní podíl
dotace poskytovatele se nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží.
3) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a. Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem vlastního
podílu příjemce a poskytovatelem poskytnuté dotace.
b. Vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními
prostředky příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary).
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.
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4) Celkové náklady projektu a jejich členění na vlastní podíl příjemce a dotaci:
Celkové náklady projektu
Dotace poskytovatele v Kč
Dotace poskytovatele v %
Vlastní podíl příjemce v %
Vlastní podíl příjemce v Kč

X,– Kč
X,– Kč
X % z celkových nákladů na Projekt
X % z celkových nákladů na Projekt
X,– Kč

Článek 2
Povinnosti poskytovatele
1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci do 30 dnů po podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami, a to formou bezhotovostního převodu dotace na účet příjemce.
2) Poskytovatel má povinnost poskytnout příjemci součinnost potřebnou k poskytnutí
reklamy (článek 3 odst. 9 této smlouvy).
Článek 3
Povinnosti příjemce
1) Příjemce se zavazuje uhradit …… % celkových nákladů projektu, které činí ………...,– Kč,
tj. ………,– Kč.
2) Příjemce se zavazuje použít dotaci pouze za účelem uvedeným v článku 1 této smlouvy.
3) Příjemce se zavazuje poskytnutou dotaci vyčerpat do 31. 12. roku, ve kterém byla tato
dotace poskytnuta.
4) Příjemce se zavazuje vrátit poskytnutou dotaci, jestliže odpadne účel, pro který byla tato
dotace poskytnuta, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se příjemce o této skutečnosti
dozví.
5) Nevyužije-li příjemce dotaci za účelem uvedeným v článku 1 této smlouvy, nebo využije-li
dotaci jen z části, je povinen vrátit dotaci nebo jeho nevyužitou část na účet poskytovatele,
a to ve lhůtě 15 dnů od ukončení projektu.
6) Dojde-li ke snížení absolutní částky dotace podle článku 1 odst. 2, je příjemce povinen
vrátit na účet poskytovatele část dotace odpovídající jejímu úměrnému snížení, a to ve
lhůtě 15 dnů od ukončení projektu.
7) Nevrátí-li příjemce nevyužitou dotaci nebo její část ve smyslu odst. 4 nebo 5 nebo 6 tohoto
článku poskytovateli ve stanovených lhůtách, považují se tyto prostředky za zadržené ve
smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce je v takovém případě povinen zaplatit poskytovateli penále
ve výši 1 ‰ (promile) ze zadržovaných prostředků denně.
8) Využití dotace na účel uvedený v článku 1 této smlouvy je příjemce povinen poskytovateli
prokázat, a to ve lhůtě do 31. 1. následujícího roku po roce, ve kterém byla tato dotace
poskytnuta. Využití dotace prokáže příjemce formou závěrečného vyúčtování.
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9) Neprokáže-li příjemce využití dotace ve lhůtě stanovené v odst. 8 tohoto článku, je
poskytovatel oprávněn účtovat příjemci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dotace uvedené
v článku 1 této smlouvy denně, dále je oprávněn stanovit příjemci dodatečnou lhůtu
k prokázání využití dotace.
10) Pokud příjemce neprokáže využití dotace ani v této dodatečné lhůtě, je poskytovatel
oprávněn požadovat vrácení poskytnuté dotace a příjemce je povinen tuto poskytnutou
dotaci vrátit. Vrácení dotace nemá vliv na povinnost příjemce zaplatit smluvní pokutu.
11) Příjemce se za níže uvedených podmínek touto smlouvou zavazuje vhodným způsobem
prezentovat poskytovatele při realizaci projektu. Přesná specifikace poskytované reklamy,
včetně rozsahu, místa a způsobu a času realizace je obsahem čl. 5 této smlouvy.
12) Příjemce používá v rámci poskytnutí reklamy jako vizuální symbol kraje Vysočina logotyp
kraje Vysočina. Závazné rozměry, barevnost, grafické zpracování logotypu kraje Vysočina
jsou uvedeny v čl. 7 této smlouvy.
13) Příjemce má povinnost předložit návrh způsobu použití a umístění logotypu kraje Vysočina
ke schválení poskytovateli.
14) Příjemce je povinen upravit návrh dle námitek poskytovatele a předložit ho poskytovateli
ke konečnému schválení.
15) Poskytovatel má právo prostřednictvím svého pověřeného zástupce ve stanovené době
využití logotypu zkontrolovat.

Článek 4
Zvláštní ujednání
Logotyp kraje Vysočina je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce se zavazuje použít logotyp kraje Vysočina a informace
poskytnuté mu poskytovatelem pouze za účelem plnění této smlouvy. V případě porušení
těchto povinností nese odpovědnost z takového porušení vyplývající.
Článek 5
Specifikace poskytované reklamy
Příjemce dotace je povinen poskytnout reklamní plnění v následujícím rozsahu:
• logotyp kraje Vysočina umístěný ………………..
• verbální prezentace kraje Vysočina v médiích, na tiskových konferencích
a na dalších akcích v souvislosti s projektem
• umístění aktivního odkazu http://mladez.kr-vysocina.cz na internetových stránkách
souvisejících s projektem
• oficiální pozvání zástupců kraje Vysočina na turnaje pořádané v souvislosti
s projektem, volný vstup do VIP prostor pro zástupce krajské samosprávy
a případné předávání cen zástupci kraje Vysočina
• ……………………..
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Článek 6
Zapůjčení reklamy
1) Pokud příjemce využije možnosti zapůjčit si jakýkoli reklamní materiál kraje Vysočina
(dále jen „věc“), zavazuje se tuto věc osobně vyzvednout na předem domluveném
místě. Nebude-li uvedeno jinak, rozumí se tímto místem pracoviště krajského úřadu na
adrese Tolstého 15, Jihlava.
2) Příjemce je oprávněn užívat věc řádně a v souladu s účelem, který byl dohodnut nebo
ke kterému obvykle slouží; je povinen chránit ji před poškozením, ztrátou nebo
zničením.
3) Není-li dohodnuto jinak, nesmí příjemce přenechat věc k užívání jinému.
4) Příjemce je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce
stanovené doby zapůjčení. Vrácená věc musí být čistá a ve stavu způsobilém
k řádnému užívání. Nebude-li uvedeno jinak, rozumí se místem vrácení pracoviště
krajského úřadu na adrese Tolstého 15, Jihlava.
5) Poskytovatel může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby
zapůjčení, jestliže příjemce věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu
s účelem, kterému slouží.
6) Za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené příjemci v tomto článku zaplatí
příjemce poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000,– Kč. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
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Článek 7
Specifikace použití symbolů kraje Vysočina – logotyp kraje Vysočina
(grafický manuál a elektronická podoba logotypu Vám bude zaslána e-mailem na vyžádání na
adrese: cech.z@kr-vysocina.cz)

česká verze

německá verze

anglická verze

inverzní verze
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Článek 8
Veřejná podpora
1) Tato dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006.
2) Příjemce podpory musí před podpisem této smlouvy poskytovateli předložit čestné
prohlášení o výši veškerých podpor malého rozsahu (de minimis), které za uplynulé 3
roky obdržel (podpora de minimis nesmí přesáhnout částku 200 000 EUR za 3 roky,
přičemž se sčítá podpora malého rozsahu poskytnutá jakýmkoliv veřejnoprávním
subjektem).
3) Pokud by bylo zjištěno, že údaje uvedené v čestném prohlášení podle čl. 8 odst. 2 této
smlouvy nejsou pravdivé, jedná se o podstatné porušení této smlouvy.
4) Čestné prohlášení podle článku 8 odst. 2 této smlouvy tvoří přílohu 1 této smlouvy.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
2) Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy 1 - Čestné prohlášení o výši poskytnutých
podpor malého rozsahu , Příloha 2 – Celkový rozpočet na činnost KCTM na rok …… a
Příloha 3 - Vzor vyúčtování činnosti krajského centra talentované mládeže.
3) Tato smlouva může být měněna jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4) Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy, dále že byla sepsána dle jejich
pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují
svými podpisy.
6) Poskytnutí dotace uvedené v článku 1 této smlouvy příjemci bylo projednáno ………..
kraje Vysočina na jednání dne ………… a rozhodnuto usnesením č. ……...
V Jihlavě dne ……………………….

V ……………………. dne ……………

Za poskytovatele:

Za příjemce:

……………………………………….
RNDr. Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina

…………………………………………...
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Příloha 1 - Smlouvy o poskytnutí dotace
Čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu
ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88
Smlouvy na podporu de minimis

I.

Příjemce podpory prohlašuje, že mu v uplynulých 3 letech (tzn. daný rozpočtový rok a
předchozí dva rozpočtové roky) nebyla poskytnuta žádná podpora malého rozsahu ve
smyslu Nařízení Komise (ES) 1998/2006.

V ……………………………..….. dne ……………….....
Za Příjemce
(jména a tituly osob oprávněných k podpisu)
……………………………..
podpis
Pozn.: Použije příjemce podpory, který neobdržel v uplynulých 3 letech (tzn. daný rozpočtový rok a
předchozí dva rozpočtové roky) žádnou podporu malého rozsahu.

II.

Příjemce podpory prohlašuje, že mu byla v uplynulých 3 letech (tzn. daný rozpočtový rok
a předchozí dva rozpočtové roky) poskytnuta tato podpora malého rozsahu ve smyslu
Nařízení Komise (ES) 1998/2006:
Doba, kdy byla podpora
Výše podpory 1
Poskytovatel 2
poskytnuta

V ……………………………..….. dne ……………….....
Za Příjemce
(jména a tituly osob oprávněných k podpisu)
……………………………..
podpis
Pozn.: použije příjemce, jemuž byla v uplynulých 3 letech (tzn. daný rozpočtový rok a předchozí dva
rozpočtové roky) 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 200 000 EUR za 3 roky (období se stanoví
podle roků používaných podnikem k daňovým účelům v příslušném členském státě – tzn. daný rozpočtový rok a
předchozí dva rozpočtové 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
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Příloha 2 - Smlouvy o poskytnutí dotace
Celkový rozpočet a finanční zdroje na činnost KCTM na rok ……
(povinná příloha žádosti)
Celkové příjmy na financování projektu:
Rozpis příjmů - zdroje

Částka:

CELKEM
Celkové výdaje (uvádějte v Kč):
Podrobný popis nákladů:

Částka:

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

Požadovaná
částka:

CELKEM

datum, místo

razítko organizace

jméno a příjmení statutárního zástupce

podpis statutárního zástupce

Vyplněný formulář zašlete v písemné i elektronické podobě včetně příloh na adresu:
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Mgr. Petr Panovec, tel.: 564 602
838, e-mail: panovec.p@kr-vysocina.cz
13

Příloha 3 - Smlouvy o poskytnutí dotace

Vzor závěrečné zprávy a vyúčtování činnosti krajského centra talentované mládeže

Žadatel: ………………………………………………………………………………………
Název KTCM ………………………………………………………………………….
Evidenční číslo žádosti: KCTM……/……
Závěrečná zpráva o činnosti KCTM :
(stručné zhodnocení činnosti za příslušný rok dle předloženého projektu )

Závěrečné vyúčtování:
Smluvní
(v Kč)
Celkové náklady
Vlastní podíl
Dotace z kraje

Smluvní
(v %)
100 %

Skutečné
(v Kč)

Skutečné
(v %)
100 %

Sumář vybraných nákladových položek
Položka

Částka (Kč)

Náklady
(v %)

Materiálové výdaje
Náklady spojené s nájmy sportovišť
Stravné
Náklady na dopravu
Ubytování
Odměny trenérům
Odměny rozhodčím
Ostatní výdaje:

Celkem
Poznámka : Pokud u ostatní výdajů překročíte 15% z celkových nákladů, uveďte tři
položky s největším finančním objemem
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Podrobný rozpis celkových výdajů (uvádějte v Kč):
Číslo
účetního
dokladu

Datum

Předmět plnění

Částka

Celkem

Celkové příjmy na financování projektu:
Rozpis příjmů - zdroje

Částka:

CELKEM
…………………………………………………………………………………………………………
jméno, příjmení zpracovatele vyúčtování včetně kontaktů

datum, místo

razítko organizace

jméno a příjmení statutárního zástupce

podpis statutárního zástupce

Vyplněné vyúčtování zašlete na adresu:
Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Mgr. Petr Panovec, tel.: 564 602
838, e-mail: panovec.p@kr-vysocina.cz
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Příloha 3 - Pravidla
Vzor – stanovisko ke vzniku a fungování KCTM nejvyššího krajského orgánu
(použijte v případě, že v daném sportovním odvětví v kraji existuje)
Stanovisko musí obsahovat jednoznačné vyjádření o podpoře vzniku a fungování KCTM
v daném sportovním odvětví jako jediného v kraji Vysočina (podporovat dvě centra v kraji
v jednom sportovním odvětví lze pouze v případě, že pečují zvlášť o dívky nebo chlapce).
Dále tento dokument musí obsahovat kontakty, razítko a podpis statutárního zástupce.
Vzor – souhlasná stanoviska klubů/oddílů v kraji Vysočina, které pracují s dětmi a
mládeží v kraji Vysočina v uvedeném sportovním odvětví
Níže podepsaní zástupci uvedených klubů/oddílů byli seznámeni a souhlasí s navrženým
modelem práce s talentovanou mládeží dle předloženého projektu. Připojují se k žádosti
o dotaci KCTM v………..(sportovní odvětví), které bude provozovat svou činnost při
…………… (název a adresa klubu/oddílu).
Název klubu:
1) ………………………

Statutární zástupce:

Razítko a podpis:

.………………………………………

.…………………….

………………………………………
(kontakt - telefon, e-mailová adresa)
2) ………………………

………………………………………

……………………..

………………………………………
Správnost údajů v těchto souhlasech musí být potvrzeno příslušným krajským svazem. V
případě neexistence krajského svazu čestným prohlášením žadatele o správnosti údajů.
Vzor tabulky – přehled oddílů/klubů
Seznam všech oddílů (klubů), které pracují v daném sportovním odvětví v kraji Vysočina
s dětmi a mládeží (čleňte dle jednotlivých okresů)
Název

Město, obec

Souhlas s projektem
ano – ne

Správnost údajů v této tabulce musí být potvrzena příslušným krajským svazem. V případě
neexistence krajského svazu čestným prohlášením žadatele o správnosti údajů.
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Příloha č. 4 – Pravidla - hodnocení projektů KCTM

KCTM ve …………..

Jednotlivá kriteria hodnocení

Bodové rozpětí Komentář k bodům

celková úroveň předloženého projektu (úprava)

0 - 2 body

počet subjektů pracujících s mládeží v kraji souhlasících s projektem (min.
3/5)
1 - 3 body
počet zapojených okresů

1 - 5 body

počet subjektů v kraji pracujících s mládeží

1 - 4 body

šíře členské základny dětí a mládeže

1 - 4 body

výše finanční spoluúčasti žadatelů

1 - 3 body

přehlednost a úprava
90 % a více subjektů -3 body
od 75% do 90 % subjektů - 2
body
do 75% subjektů - 1 bod
5 okresů -5 bodů
4 okresy- 3 body
3 okresy - 1 bod
do 7 - 1 bod
8 - 12 - 2 body
13 - 30 - 3 body
31 a více - 4 body
do 300 - 1 bod
do 500 - 2 body
do 1000 - 3 body
nad 1000 - 4 body
50 - 60% - 1 bod
61 - 70% - 2 body
71% a výše - 3 body

charakter činnosti (celoroční, soustředění)

1 - 3 body

přislíbená spolupráce s ostatními subjekty v kraji

0 - 3 body

kombinace - 3 body pouze
celoroční - 2 body pouze
soustředění - 1 bod
pravidelná - 3 body
vícečetná - 2 body
minimální - 1 bod
žádná - 0 bodů

přislíbená pomoc ostatním subjektům v kraji bez zapojení členů KCTM
(pořádání seminářů, školení, ukázkové hodiny, materiální podpora….)

0 - 3 body

přidělit dle četnosti

cílová skupina

0 - 2 body

jasně vymezená - 2 body
příliš široká - 0 bodů

sportovní výkonnost a výsledky činnosti (účast v soutěžích)

1 - 4 body

jen regionální - 1 bod
celorepubliková - 2 body
účast na ME a MS- 4 b.

existence krajské soutěže v mládežnických kategoriích

5 body

ano - 5 bodů
ne - 0 bodů

existence krajské soutěže dospělých

3 bod

umístění na posledních hrách Olympiády dětí a mládeže v ČR

1 - 3 body

1

ano - 3 body
ne - 0 bodů
1.-3. místo - 3 body
bodované místo - 2 body
do 10.místa - 1 bod

Přidělené body

37 - 47 bodů
max. 50%

- možno přidělit

27 - 36 bodů
max. 40%

- možno přidělit

21 - 26 bodů
max. 30%

- možno přidělit

15 - 20 bodů
max. 20%

- možno přidělit

0 - 14 bodů

- nepodpořit

