Rada Kraje Vysočina

Pravidla
Rady Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží
a přehlídek pro děti a mládež

ze dne 17. 12. 2014

č. 13/14

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších
kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež (dále jen „Pravidla“) upravují
v souladu s rozpočtem Kraje Vysočina (dále jen „Kraj“) naplňování opatření Programu
rozvoje Kraje Vysočina.

(2)

Tato Pravidla stanovují závazný postup Kraje při poskytování dotací na podporu
organizátorů krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti
a mládež.
Čl. 2
Žadatelé a účel poskytování dotace

(1)

Dotace může být poskytnuta:
a) právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení bez
ohledu na zřizovatele (finanční prostředky příspěvkovým organizacím zřizovaných
Krajem jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o kterém je oprávněna v souladu
s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rozhodovat
rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce),
b) právnickým osobám založeným k nepodnikatelským účelům, tj. občanská
sdružení 1), resp. spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník,
c) právnickým osobám založeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech.

(2)

Dotace není určena:
a) členským organizacím Všesportovního kolegia Kraje Vysočina, včetně jejich nižších
článků,
b) na pořádání krajských soutěží či přehlídek finančně podporovaných Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
c) na pořádání soutěží korespondenčních,
d) na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.

(3)

Účelem poskytnutí dotace je podpořit pořádání krajských a vyšších kol postupových
soutěží a přehlídek pro děti a mládež konaných na území Kraje (dále jen „soutěže“).

(4)

Pro účely těchto Pravidel:
a) krajské kolo postupové soutěže je kolo soutěže, do kterého se postupuje
z nižších kol (školních, okrskových, okresních apod.) nebo ze kterého se postupuje
do kol vyšších (celostátních, mezinárodních apod.),
b) vyšší kolo postupové soutěže je zemské, celostátní, mezinárodní kolo soutěže,
do kterého postupují soutěžící z nižších kol (školního, okresního, krajského apod.)
nebo ze kterého se postupuje do kol vyšších (mezinárodních, evropských apod.),
c) děti a mládež jsou osoby do 26 let,
d) propozice jsou konkrétní odborné pokyny k realizaci jednoho (celého) ročníku
soutěže, které obsahují:

název soutěže,

stručnou charakteristiku soutěže,

pravidla soutěže,

organizaci soutěže,

1

Občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,
s registrací u Ministerstva vnitra
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jednotlivá postupová kola,
stanovení termínů jednotlivých kol (alespoň rámcově v rozmezí jednoho
měsíce).
Čl. 3
Výše dotace, termíny a způsob podání a posouzení žádosti

(1)

Pořadateli krajského kola postupové soutěže může být poskytnuta dotace ve výši od
4 000,- Kč do 20 000,- Kč.

(2)

Pořadateli vyššího kola postupové soutěže může být poskytnuta dotace ve výši od
4 000,- Kč do 40 000,- Kč.

(3)

Dotace může činit maximálně 40% z celkových uznatelných nákladů soutěže.

(4)

V rámci celkových uznatelných nákladů lze hradit pouze tyto neinvestiční náklady
prokazatelně související s pořádáním soutěže:
a) náklady na dopravu,
b) náklady na ubytování a stravné účastníků po dobu soutěže,
c) náklady na porotce, rozhodčí a lektory,
d) náklady na provozní a organizační zajištění soutěže (nájem atd.),
e) náklady na propagaci soutěže, tiskové materiály, webové prezentace,
f) nákup materiálu a služeb,
g) odměny (ceny) pro soutěžící účastníky.
Ostatní náklady jsou neuznatelné a nesmí být financovány ani z vlastních prostředků
žadatele.
Náklady, které si hradí účastníci soutěže (ubytování, stravování, apod.) jsou
považovány za neuznatelné náklady a nelze je tedy v závěrečném vyúčtování zahrnout
do celkových nákladů soutěže.
Stravným podle Čl. 3 odst. 4 písmena b) se pro potřeby těchto Pravidel rozumí náklady
na stravné maximálně ve výši dle § 176 a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce, či náklady na nákup surovin v odpovídající výši. Výdaje za nákup alkoholických
nápojů není možné zahrnout do těchto nákladů.

(5)

Žádost o dotaci předloží žadatel nejpozději 2 měsíce před konáním soutěže v písemné
podobě na předepsaném formuláři (viz příloha č. 1 těchto Pravidel) na adresu
uvedenou v Čl. 6 těchto Pravidel. Povinnou přílohou žádosti jsou propozice soutěže.

(6)

Posledním termínem podání žádosti je den 31. 10. Žádosti podané po tomto termínu
nebudou v daném roce vyřizovány.

(7)

Žádosti se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina
(rozhodné je datum podacího razítka) nebo poštou (rozhodné je datum poštovního
razítka), případně doručením do datové schránky Kraje Vysočina.

(8)

Žádosti doručené Kraji po lhůtě uvedené v Čl. 3 odst. 5 těchto Pravidel, žádosti bez
povinné přílohy a žádosti řádně nevyplněné budou předloženy Radě Kraje Vysočina
s doporučením Odboru školství, mládeže a sportu neposkytnout dotaci.

(9)

Soulad žádostí o dotaci s Pravidly bude posouzen zaměstnanci Kraje Vysočina,
zařazenými do Krajského úřadu Kraje Vysočina, kteří mají tuto činnost v pracovní
náplni. O posouzení každé žádosti bude vyhotoven zápis.

(10) Na základě posouzení předloží Odbor školství, mládeže a sportu materiál k rozhodnutí
o poskytnutí dotací příslušnému orgánu Kraje.
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(11) Na poskytnutí dotace není právní nárok.
(12) Finanční prostředky budou poskytovány pouze do výše stanovené v rozpočtu Kraje na
stanovený účel v daném kalendářním roce, pokud Rada Kraje Vysočina (případně
Zastupitelstvo Kraje Vysočina) nerozhodne jinak.
Čl. 4
Práva a povinnosti žadatele o dotaci
Práva a povinnosti žadatele o dotaci budou stanoveny smlouvou o poskytnutí dotace, v níž
budou stanoveny zejména podmínky čerpání finančních prostředků, způsob a termín
závěrečného vyúčtování, sankce za neoprávněné použití finančních prostředků.
Čl. 5
Základní podmínky poskytnutí dotace
(1)

Žadatel je oprávněn čerpat dotaci k realizaci soutěže a povinen soutěž zrealizovat
nejpozději do 30. 11. aktuálního kalendářního roku. V případě, že bude soutěž probíhat
v měsíci prosinci, bude datum realizace soutěže upraveno individuálně ve smlouvě
o poskytnutí dotace.

(2)

Uznatelné náklady na realizaci soutěže vznikají dnem 1. 1. aktuálního kalendářního
roku.

(3)

Čerpáním dotace se pro účely těchto Pravidel rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací soutěže, které jsou těmito Pravidly označené jako náklady
uznatelné. Celkové uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny
a promítnuty v účetnictví žadatele nejpozději do dne uvedeného v Čl. 5 odst. 1 těchto
Pravidel, pokud nebude smlouvou stanoveno jinak.

(4)

Kraj je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v rámci
výkonu kontrolní činnosti kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace
poskytnuta. Žadatel o dotaci je povinen předložit kontrolním orgánům Kraje originály
všech účetních dokladů.

(5)

Dotace bude poskytnuta po předložení závěrečné zprávy o realizované soutěži, která
je přílohou č. 2 těchto Pravidel. Závěrečnou zprávu je žadatel povinen předložit do
5. 12. aktuálního kalendářního roku, pokud nebude smlouvou stanoveno jinak.

(6)

Závěrečná zpráva se přijímá osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje
Vysočina (rozhodné je datum podacího razítka) nebo poštou (rozhodné je datum
poštovního razítka), případně doručením do datové schránky Kraje Vysočina.

(7)

Je nepřípustný souběh podpory soutěže z jiných zdrojů Kraje včetně Fondu Vysočiny.
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Čl. 6
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1)

Tato Pravidla ruší Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 05/11 pro přidělování dotací na
pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
přijaté usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0226/06/2011/RK ze dne 8. 2. 2011.

(2)

Za aktualizaci a realizaci těchto Pravidel odpovídá Odbor školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Bc. Jana Albrechtová,
tel.: 564 602 942, e-mail: albrechtova.j@kr-vysocina.cz.

(3)

Nedílnou součástí těchto Pravidel je:
a) Příloha č. 1 – Žádost o dotaci na pořádání krajských a vyšších kol postupových
soutěží a přehlídek pro děti a mládež,
b) Příloha č. 2 – Závěrečná zpráva o realizované soutěži.

(4)

Tato Pravidla nabývají platnosti dnem schválení Radou Kraje Vysočina a účinnosti
dnem 1. 1. 2015.

(5)

Tato Pravidla byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 17. 12. 2014
a schválena usnesením 2417/38/2014/RK.
V Jihlavě, dne 17. 12. 2014

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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Příloha č. 1
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol
postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež

ŽÁDOST O DOTACI NA POŘÁDÁNÍ KRAJSKÝCH A VYŠŠÍCH KOL POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ
A PŘEHLÍDEK PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Evidenční číslo žádosti

PPS …../…..

(žadatel nevyplňuje)

Název soutěže
Žadatel
(úplný název dle dokladu o
právní subjektivitě)

Sídlo žadatele
(celá adresa včetně PSČ)

Statutární zástupce
(jméno, příjmení, titul, funkce,
telefon, e-mail)

Kontaktní osoba
(jméno, příjmení, titul,
telefon, e-mail)

IČO žadatele
Bankovní spojení žadatele
(název banky, číslo účtu, kód
banky)

Celkový rozpočet soutěže
(celkové uznatelné náklady)

……………………. Kč

Požadovaná výše podpory
(včetně procentuelního podílu
celkového rozpočtu soutěže)

……………………. Kč (…………. %)

Postupové kolo soutěže
(kolo soutěže, na které žádáte)

Termín konání
(postupového kola, na které
organizátor žádá dotaci)

Odůvodnění žádosti
(proč žádáte o financování
soutěže Krajem Vysočina)

Cílové skupiny
(kdo je do soutěže zapojen a
komu je určena)

Stručný popis soutěže

Cíle projektu
(čeho chcete v rámci realizace
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soutěže dosáhnout)

Časový harmonogram
realizace postupového
kola
(začátek, průběh a konec
soutěže)

Celkový rozpočet soutěže a finanční zdroje
(povinná příloha žádosti č. 1)
Zdroje financování:
Rozpis příjmů - zdroje

Částka

Celkem
Celkové uznatelné náklady (uvádějte v Kč):
Podrobný popis nákladů

Částka

Celkem
Čestné prohlášení
Potvrzuji, že údaje obsažené v žádosti jsou úplné a pravdivé.

datum, místo

razítko žadatele

jméno a příjmení statutárního zástupce

podpis statutárního zástupce

Vyplněný formulář zašlete na adresu:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Bc. Jana Albrechtová, oddělení mládeže a sportu, Žižkova 57,
587 33 Jihlava.
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Platné propozice soutěže
(povinná příloha žádosti č. 2)

Stanovy žadatele nejsou povinnou přílohou žádosti, Kraj však může žadatele vyzvat k jejich
předložení.
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Příloha č. 2
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol
postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZOVANÉ SOUTĚŽI
Příjemce: ………………………………………………………………………………………
Název soutěže: ………………………………………………………………………….
Evidenční číslo žádosti: PPS …..…/………
Stručný popis realizované soutěže:

Informace o realizované publicitě (jakým způsobem jste poukazovali na to, že soutěž
byla podpořena Krajem Vysočina):

Finanční vyúčtování realizované soutěže:
Smluvní
(v Kč)
Celkové náklady
Vlastní podíl
Dotace z Kraje

Smluvní
(v %)
100 %

Skutečné
(v Kč)

Skutečné
(v %)
100 %

Podrobný rozpis celkových uznatelných nákladů (uvádějte v Kč):
Číslo
účetního
dokladu
příjemce

Datum
plnění
účetního
dokladu

Předmět plnění

Celkem
zpracoval/a:…………….
telefon:………………….
e-mail:…………………..
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Částka

Datum úhrady
účetního
dokladu

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY JSOU KOPIE ÚČETNÍCH DOKLADŮ A DOKLADŮ
O ÚHRADĚ, FOTODOKUMENTACE PROKAZUJÍCÍ REALIZOVANOU PUBLICITU DLE SMLOUVY!

datum, místo

razítko příjemce

jméno a příjmení statutárního zástupce

podpis statutárního zástupce

Vyplněnou závěrečnou zprávu zašlete na adresu:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Bc. Jana Albrechtová, oddělení mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33
Jihlava.

Stránka 10 z 10

