MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Odbor školství, kultury, sportu
a památkové péče

Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“
na rok 2022

1. Realizátor programu:

Město Litoměřice

2. Účel a důvod programu:
• dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na jednorázové akce
sportovního charakteru v oblasti „Sport pro zdraví/sport pro všechny“, které jsou
otevřené pro širokou veřejnost z Litoměřic
• cílem dotace je podpořit zdravotní a edukační efekt, což předpokládá, že program
bude zabezpečován především sportovními kluby, které mají ke sportu profesní
vztah, trenérsko-pedagogické schopnosti a materiální zázemí
• dotace jsou přednostně určeny pro neregistrované členy sportovních klubů.
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Podmínky pro přiznání dotace/okruh způsobilých žadatelů:
projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr s reálným rozpočtem
projekt musí být realizován v roce 2022
projekt předkládá právnická nebo fyzická osoba se sídlem v Litoměřicích
projekt může předkládat i právnická nebo fyzická osoba se sídlem mimo
Litoměřice, ale akce musí probíhat na území města Litoměřic
u právnických osob je povinnou přílohou ÚPLNÝ výpis z evidence skutečných
majitelů https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
projekt musí být zpracován na předepsaném formuláři – viz příloha
na stejný projekt lze poskytnout dotaci z rozpočtu města pouze z jednoho
dotačního programu Města Litoměřice
předkladatel projektu je povinen zajistit v rámci podpořené akce řádné nakládání
s odpady vč. třídění odpadu
na dotace není právní nárok.
Peněžní prostředky programu podpory:
celkový objem finančních příspěvků pro Program činí 150.000 Kč
dotace může tvořit maximálně 80 % nákladů projektu
z dotace nelze hradit mzdy, daně, odvody, investiční náklady, náklady
prokazatelně nesouvisející s projektem, výdaje na pohoštění a dary, s výjimkou
věcných cen v soutěžích, které jsou součástí projektu, komerční a podnikatelské
aktivity
pokud příjmy z projektu jsou vyšší než výdaje s ním spojené, pak tyto příjmy musí
být použity na pokrytí nákladů realizovaného projektu; výjimkou jsou akce
charitativního rázu, kdy výtěžek z akce je věnován charitativní organizaci.
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5. Žádost o dotaci:
• žádosti o dotace přijímá Město Litoměřice ve lhůtě od 1. 2. do 31. 3. 2022
• formulář žádosti je ke stažení na internetových stránkách Města Litoměřice
www.litomerice.cz v sekci – dotace.
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Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace:
dotace na jeden projekt je stanovena maximálně do výše 10.000 Kč
naplňování cíle programu
dopad na cílovou skupinu
originalita, vzorový projekt
finanční stránka projektu.

7. Přidělení dotace:
• předložené projekty vyhodnotí komise sportu při RM a o poskytnutí konkrétní
výše dotace žadateli bude rozhodnuto Radou města nejpozději do 31. 5. 2022
• žadatelé budou písemně vyrozuměni o přidělení dotace
• přehled o přidělených dotacích bude zveřejněn na webových stránkách města.
8. Finanční vypořádání a kontrola dotace
• finanční vypořádání dotace bude provedeno příjemcem nejpozději do dvou
měsíců po realizaci projektu na předepsaném formuláři
• Město Litoměřice si vyhrazuje právo provést dokladovou prověrku využití
poskytnutých prostředků. V případě zjištění nedodržení podmínek uzavřených ve
smlouvě, je příjemce povinen dotaci vrátit na účet Města Litoměřice
• v případě nevyužití poskytnuté dotace v plné výši, zůstává nevyužitá část dotace
v rozpočtu poskytovatele.
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