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PROGRÁM

1 _ Pľavidelná sportovní a zájmová činnost pľo děti a mládež - vytváření
podmínek pro zapojení dětí a mládeže do 18 let do pravidelné spoľtovní,tělovýchovné,
umělecké azájmové činnosti v Týnci nad Sázavou a podpoľa aktivit škol (okruh podpoľy pronájmy, cestovné, startovné, odměny tľenéľům,ceny, spoľtovní pomůcky)

PROGRANI2 - Akce pro dětĺ a veřejnost nebo akcevýrazně propagujícíměsto

- určeno

spolkům bez ohledu na počet registľovaných dětí, které se chtějí konkľétníakcí podílet
na společenskémŽivotě obyvatel města, dále propagovat histoľii a současnost města Týnec
nad Sázavou

PROGRAM 3 _ lJdrźba a modernizace sportovišt' - pomoc při pľovozu sportoviště

ve vlastnictví spolku nebo jeho pronájmu (okruh podpoľy - pľovoz' űdržba a modeľnizace
spoľtoviště, energie, voda,...)

r. Útel a důvody dotačníhoprogramu
Úěelem dotace je podpoľa subjektů zajišťujícíchdlouhodobě volnočasové aktivity dětí
amládeže v Týnci nad Sázavou.
Důvodem dotace je pomoc ľozvoji sportovní, tělovýchovné, umělecké a zajmové činnosti
(volnočasovým aktivitám) dětí a mládeže.
Dotace můžebýtvyužitake krytí neinvestičníchvýdajů příjemce.
2.

Fĺnančníľámec dotačníhoprogľamu

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
l je 760 000 Kč, pro PROGRAM 2 je 200 000 Kč a pro PRoGRAM 3 je

pľo PROGRAM
240 000 Kč.
Výše dotace je
omezena,
3.

až I00% uzĺate|ných nákladů. V jednotlivém případě výše dotace

není

okruh způsobilých žadatelů

o

o

Spoľtovní, tělovýchovné, umělecké a zź$movéorganizace s právní subjektivitou
se sídlem v Týnci nad Sázavou, které vyvíjejíčinnost podle zźlkona č,. 8912012 sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ve svých stanovách mají jako hlavní
činnost uvedeno pľovozování spoľtovních, tělovýchovných, uměleckých a zĄmových
činnostínebo podle zákona č. 312002 Sb., o svobodě náboženského vyznání
a postavení církvía náboŽenských společností a o změně někteľých zákonů (zźĺkon
o cíľkvícha náboŽenských společnostech)
Dobrovolníkům bezptźwníosobnosti (subjektivity), kteří se angaŽují v oblasti sportu,
tělovýchovy, umělecké a zźĄmovéčinnosti

Podmínky a lhůty pro podání žádostĺ
Žadatelpředkládá žádost o dotaci na formuláři,,Žádosto poskýnutí dotaceoo, který je součástí
vyhlašovanéhoDotačníhoprogramu' včetně povinných příloh (téžna předepsaných
foľmulářích). Foľmuláře jsou k dispozici na www.mestotynec.cz (foľmuláře/město) nebo
na podatelně MěÚ, součástížádostije podľobný poloŽkový rozpočet.
Lhůty pľo podání žádosti: od 23.11.2022 do 06.01.2023
4.
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Żádost musí být v jednom písemném vyhotovení doručena poštou nebo osobně do podatelny
Městského úřadu Týnec nad Sázavou, K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou.
5. Hodnocení a ľozhodování o žádosti

První fáze posouzęní Žádostí spočíváv ověření formální a věcné správnosti žádosti. Pokud
žádost vykazuje foľmální a věcné nedostatky, poskytovatel vyzve Žađatę|e(e-mailem) k jejich
odstľanění.Pokud Žadatel do 15 kalendďních dnů od odesláni výzvy na adľesu uvedenou

v Žádosti nedostatky neodstľaní, poskytovatel Žádost vyřadí z dalšíhohodnocení'
Druhou fazi hodnocení provádí spoľtovní a kultuľní komise.
o přidělení dotace rozhoduje zastupitelstvo města na zálklaďě dopoľučeníspoľtovní a kultuľní
komise a po projednání v ľadě města.
Kľĺtéľiapro hodnocení:
o hlavními kritérii jsou: počet registľovaných dětí, četnost akcí' počet akcí, koeficient
úľovně aktivit.

Lhůta pro ľozhodnutío žádosti _28.02.2023.
ó.

Podmínky pro poskytnutí dotace
. żadatel musí mít ke dnĺ 06.01.2023 vyúčtoványdotace z mĺnulých let
. Částka bude poskytnuta v roce2023 av témžeroce musí být čeľpána

Dotace bude poskytnuta na základě oboustľanně podepsané písemnéveřejnopľávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzoľu.
Po ukončeni ręalízace projektu je příjemce povinen zpracovat vyúčtovánídotace a zhodnocení
pľojektu do teľmínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtovánídotace se bude příjemce řídit
ustanoveními smlouvy o poskytování dotace. Vyúčtovánídotace a zhodnocení pľojektu musí
být zpracováno na foľmuláři předepsaném pro tento vyhlášený dotačnípľogľam ,,Vyúčtování
dotace a zhodnocení pľojektu".

7.Uznatelné a neuznatelné náklady
V ľámci ręalizace projektu lze hradit z dotace pouze neinvestičnívýdaje

žadate|e

za současnéhosplnění všech nížeuvedených podmínek:
a) náklad vznikl v letech 2022 a20Ż3 abyl uhľazen příjemcem dotace v roce2023
b) byl vynaloŽen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami dotačníhoprogľamu
c) vyhovuje zásadźlm účelnosti,efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č,' 32012001
Sb. o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění
pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon o finančníkontrole").

Daň zpřidané hodnoty vztahqícíse k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud
příjemce není plátcem DPH nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

Kontrola dotace
ověřování spľávnosti údajůuvedených v žádosti a jejích přílohách a spľávnosti použití
poskytnuté dotace, zejména zđabyla hospodárně a účelněvyužita, podléhá kontrole
poskýovatele podle zákona o finančníkontľole. Poskytovatel je oprávněn pľovádět kontrolu
8.

od okamžiku podání žadosti.
9. Seznam příloh dotačníhopľogramu
Žádost na vydaném foľmuláři včetně příloh, kteľými jsou:
Doklady o nabytí právní subjektivity - pouze u první Žtldosti
Potvľzeníoztizeníbankovního úětu - pouze uprvní žádosti
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Platné stanovy - pouze upľvnížádosti
Prohlášení, že žadatelvykonává pravidelnou celoľočnípráci s mládeži

Pľohlášení,že žadatel nepľovozuje spoľtovní, tělovýchovnou' uměleckou či
záj

movou činno sti j ako podnikatel skou činno st

Kontakt: Mgr. Petr Znamenáček, tel. (+420)

77l I70 7I0,

znamenacek@mestotynec.cz

Mgr. Maľtin Kadľnožka, staľosta města

l

Tento dotačnĺprogľam musĺ b;ýt dle $ 10c odst. zákona 250/2000 Sb.' o ľozpočto\.ýchpľavidlech územních
ľozpočtůve zněnĺ pozdějších předpisů zveřejněn min. 30 dnĺ před počátkem lhůty pro podání žádosti. Pľogľam
se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.
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