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PROGRAM

1 _ Pravidelná sportovní a zájmová činnost pľo děti a mládež - vytváření
podmínek pľo zapojení dětí a mládeže do l8 let do pľavidelné spoľtovní, tělovýchovné,
umělecké aztĄmové činnosti v Týnci nad Sázavou a podpora aktivit škol (okĺuh podpory pľonájmy, cestovné, startovné, odměny tľenéľům,ceny, spoľtovní pomůcky)

PROGRAM

2 - Akce pro děti a veřejnost nebo akce výrazně propagujícíměsto - určeno
spolkům bez ohledu na počet ľegistľovaných dětí, kteľése chtějí konkľétníakcí podílet
na společenskémŽivotě obyvatel města, dále pľopagovat historii a současnost Města Týnec
nad Sázavou

PROGRAM 3 _ Údržba a modeľnĺzace spoľtovišt' - pomoc při pľovozu spoľtoviště

ve vlastnictví spolku nebo jeho pronájmu (okruh podpory _ pľovoz' tdržba a modeľnizace
sportoviště, eneľgie, voda,. ..)

r. Účel a důvody dotačníhoprogľamu
Učęlem dotace je podpoľa subjektů zajišťujícíchdlouhodobě volnočasovéaktivity dětí a
mládeže v Týnci nad Sázavou.
Důvodem dotace je pomoc ľozvoji spoľtovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti
(volnočasovým aktivitám) dětí a m|ádeŽe.
Dotace můŽe bytvyužita ke krytí neinvestičníchvýdajů příjemce.
2. x'inančnírámec dotačníhopľogľamu

Předpokládaný celkový objem peněžních pľostředků vyčleněných vrozpočtu

pro PROGRAM 1 je 560 000 Kč, pro PROGRAM 2 je I40 000 Kč a pro PRoGRAM 3 je
200 000 Kč.
Výše dotace je až I00% uznatelných nákladů. V jednotlivém případě výše dotace není
omezena.
3.

okľuh způsobilých žadatelů

o

o

Spoľtovní,tělovýchovné, umělecké a zájmové organizace s právní subjektivitou
se sídlem v Týnci nad Sźnavou, kteľévyvíjejí činnost podle zákona č. 89l20l2 sb.,
občanský zźlkoníkvę zněni pozdějších předpisů a ve svých stanovách mají jako hlavní
činnost uvedeno pľovozování sportovních' tělovýchovných, uměleckých a zajmových
činnostínebo podle zákona č. 312002 Sb., o svobodě náboženského vyznéní
a postavení cíľkvía náboženských společností a o změně někteľých zákonů (zákon
o cíľkvícha náboŽenských společnostech)
Dobrovolníkům bez prénníosobnosti (subjektivity), kteří se angažýív oblasti spoľtu,
tělovýchovy, uměleck é a zájmovó činnosti

4.

Podmínky a lhůty pľo podání žádosti

Żadatelpředkládá žádosto dotaci na foľmuláři ,,Žádosto poskýnutí dotace", který je součástí
vyhlašovanéhoDotačníhopľogramu' včetně povinných příloh (téžna předepsaných
formulářích). Foľmuláře jsou k dispozici na www.mestotynec.cz (formuláře/město) nebo
na podatelně MěÚ, součástížádostije podrobný poloŽkový rozpoč,et.
Lhůty pro podání žádosti: od 01.12.2020 do 08.0l.202|
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Žádost musí bý v jednom písemnóm vyhotovení doručena poštou nebo osobně do podatelny
Městského úřadu Týnec nad Sázavou, K Náklí 404,257 4l Týnec nad Sázavou.
5. Hodnocení a rozhodování o žádosti

Pľvnífüze posouzení žádostíspočíváv ověření formální a věcnó spľávnosti žádosti' Pokud
žádostvykazuje formální a věcné nedostatky, poskytovatel vyzve žađatele(e-mailem) k jejich
odstranění. Pokud žadatel do 15 kalendářních dnů od odeslání výzvy na adľesu uvedenou

v Žádosti nedostatky neodstľaní, poskytovatel žádost vyřadí z dalšíhohodnocení.
Dľuhou Íiĺzihodnocení provádí spoľtovní a kultuľníkomise.
o přidělení dotace ľozhoduje zastupitelstvo města na ztĺkladě dopoľučeníspoľtovní a kultuľní
komise a po projednání v ľadě města.
Krĺtériapľo hodnocení:
hlavními kľitéľiijsou: počet registrovaných dětí, četnost akcí, počet akcí, koeficient
úrovně aktivit.

o

Lhůta pro rozhodnutí
6.

o žádostĺ _23.02.202l.

Podmínky pľo poskytnutí dotace
. Žadatel musí mít ke dnĺ 08.01.2021 vyúčtoványdotace z minulých let
. Částka bude poskytnuta v roce2027 av témžeľoce musí býtč,erpana

Dotace bude poskytnuta na zák|ađěoboustľanně podepsané písemnéveřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoľu.
Po ukončenírealizace projektu je příjemce povinen zpracovatvyúčtovanídotace a zhodnocení
pľojektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtovánídotace se bude příjemce řídit
ustanoveními smlouvy o poskytování dotace. Vyúčtovánídotace a zhodnocení projektu musí
bylzpracováno na foľmuláři předepsaném pľo tento vyhlášený dotačnípľogľam,,Vyúčtování
dotace a zhodnocení pľojektu".

7,Uznatelné a neuznatelné náklady
V ľámci rcalizace pľojektu lze hľadit z dotace pouze neinvestični výdaje žadatele
za současnéhosplnění všech níŽe uvedených podmínek:
a) náklad vznikl v letech 2020 a202l abyl uhrazen příjemcem dotace v roce202I
b) byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami dotačníhopľogramu
c) vyhovuje zásadtlm účelnosti,efektivnosti a hospodáľnosti podle zźtkona č,. 3201200l
Sb. o finančníkontľole ve veřejné spľávě a o změně někteľých zákonů ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o finančníkontľole").

Dařl zpřidané hodnoty vztahujíci se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem' pokud
příjemce není plátcem DPH nebo pokud mu nevzniká náľok na odpočet této daně.

Kontľola dotace
ověřování spľávnosti údajůuvedených v žádosti a jejích přílohách a spľávnosti použití
poskytnuté dotace, zejména zda by|a hospođárněa účelněvylžita, podléhá kontľole
poskytovatele podle zétkona o finančníkontrole. Poskýovatel je oprávněn provádět kontľolu
8.

od okamžiku podání žádosti.
9. Seznam

.

příloh dotačníhopľogľamu

Žádostna vydaném foľmuláři včetně příloh, kteľými jsou:
o Doklady o nabytí pľávní subjektivity - pouze u první žádosti
o Potvľzení o zŤizení bankovního účtu- pouze u pľvnížádosti
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o
o
o

Platné stanovy - pouze u první žádosti
Pľohlášení,že žadatel vykonává pravidelnou celoľočnípráci s mládeží
Pľohlášení,že Žadatel nepľovozuje spoľtovní, tělovýchovnou, uměleckou či
zájmovou činnosti j ako podnikatelskou činnost

Kontakt: Mgr. Petr Znamenáček, tel. (+420) 77l 170 710, znamenacek@mestotynec.cz
Mgr. Maľtin Kadrnožka, starosta města
Tento dotačnípľogľam musí bý dle $ 10c odst' 1 zákona250l2000 Sb., o rozpočtových pľavidlech územních
rozpočtůve znění pozdějších předpisů zveřejněn min' 30 dní před počátkem lhůty pľo podání žádosti. Pľogľam
se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.
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