MĚSTO VIMPERK

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1
Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok
2015 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních,
sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit.
Identifikace výzvy:
Číslo výzvy
Název výzvy
Celková finanční alokace
Projednání RM – schválení podmínek,
tiskopisů, výzvy a jmenování hodnotící
komise
Termín vyhlášení výzvy
Termín podání žádostí

Termín zasedání hodnotící komise
Projednání žádostí Radou města
Vimperk
Termín zasedání Zastupitelstva města
Vimperk
Vyrozumění o výsledku podaných
žádostí
Doba realizace a trvání programu
Předložení vyúčtování projektové žádosti

1
PODPORA SPORTU 2015
600 000 Kč
7. 5. 2015

7. 5. 2015
od 7. 6. 2015 do 18. 6. 2015 do 12.00
hodin, Městský úřad Vimperk,
Steinbrenerova 6, 38517 Vimperk
18. 6. 2015
22. 6. 2015
29. 6. 2015
do 10. 7. 2015
1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
nejpozději do 31. 1. 2016

Cíl výzvy:
Podpora sportovních spolků, klubů, družstev i jednotlivců provozující sportovní
činnost ve správním území města Vimperk. Záměrem výzvy je podpořit především
pravidelné výkonností aktivity v oblasti sportu a sportovních činností dětí a mládeže
do 20 let.
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Podmínky:
Z grantového programu budou prioritně podpořeny žádosti zaměřené na dětský,
mládežnický a výkonnostní sport, pro registrované členy sportovních klubů, družstev
a jednotlivců provozujících sportovní činnost ve správním území města Vimperk.
Výzva je zaměřena především na podporu konkrétních registrovaných členů. Žadatel
musí předložit seznam členů, na které žádá, a doložit pravidelnou sportovní činnost
těchto členů. Seznam musí povinně obsahovat jméno, příjmení, datum narození,
bydliště a u registrovaných sportovců číslo registrace. Seznam musí být zpracován
formou čestného prohlášení a musí být poplatný ke dni podání žádosti.
Žadatelé mohou předložit pouze jednu žádost o finanční příspěvek pro rok 2015 do
výzvy PODPORA SPORTU 2015/1.
Přiznaná podpora je určena k úhradě výdajů za rok 2015. Vyúčtování finančních
prostředků musí být odevzdáno nejpozději do 31. 1. 2016.
Hodnocení žádostí a návrh přidělení finančních prostředků provede sportovní
komise. Poté budou žádosti projednány a schváleny Radou města Vimperk, případně
Zastupitelstvem města Vimperk.
Uznatelnými jsou pouze náklady související s konkrétní podporou sportovní činnosti
dětí a mládeže do 20 let v roce 2015. Uznatelným nákladem je například cestovné,
nájemné, nákup služeb, nákup sportovního vybavení a materiálu. Neuznatelnými
náklady jsou náklady uvedené v článku 9 „Programu pro poskytování dotací na
podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společensky prospěšných aktivit
pro občany“.
Forma žádosti:
Do výběru budou zařazeny pouze žádosti zpracované na schváleném formuláři, viz
příloha č. 1 této výzvy.
Povinné přílohy žádosti:
- doklad o registraci žadatele, nebo jeho ekvivalent,
- čestné prohlášení – příloha č. 2,
- seznam členů, na které žadatel žádá – čestné prohlášení.
Podání žádosti:
Žádosti musí být doručeny v tištěné a elektronické podobě na datovém nosiči na
adresu: Město Vimperk, Steinbrenerova 6, 38517 Vimperk, v zalepené obálce
s výrazným označením: „PODPORA SPORTU 2015/1“.
Žádosti včetně příloh nebudou žadatelům vráceny. Na finanční příspěvek
z grantového řízení není právní nárok.
Písemné žádosti lze podávat nejpozději do 18. 6. 2015 do 12.00 hodin. Žádosti
doručené po stanoveném termínu budou vyřazeny z dalšího hodnocení!
Kontaktní osoba pro výzvu PODPORA SPORTU 2015/1:
Ing. Karel Hudeček, předseda sportovní komise
SportSoft, spol. s r.o.,
hudecek@sportsoft.cz

náměstí

Svobody

13,

38501

Vimperk,

tel:

721141081,
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PŘÍLOHA Č. 1

ŽÁDOST: PODPORA SPORTU 2015/1
O PŘIDĚLENÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA VIMPERK
Žádost přijata dne:
Číslo žádosti (přiděluje úřad):
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI
Jméno/název organizace
Adresa
Právní subjektivita
Identifikace (IČO)
Bankovní spojení
Číslo účtu
Plátce DPH
(nehodící se škrtněte)
Webové stránky
Kontaktní osoba pro
realizace projektu:
Jméno a příjmení, adresa
Telefon, mobilní telefon, mail

Požadovaná výše
finančních prostředků:
Rozpočet žadatele na rok
2015
Celkové náklady na činnost,
na kterou je požadovaná
dotace
Počet členů, na které je
požadována dotace (v
souladu s přílohou)

ANO / NE
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2. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI ŽÁDOSTI
Popis projektu = popište činnosti a aktivity vedoucí k naplnění cíle výzvy, dále popište komu a jakým
způsobem je Vaše činnost prospěšná, čeho chcete dosáhnout, jakým způsobem poznáte, že je Vaše
činnost úspěšná a jakým způsobem se o Vaší činnosti dozví veřejnost.

MĚSTO VIMPERK

VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1

PŘÍLOHA Č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Jméno fyzické osoby, název organizace:
Adresa fyzické osoby, sídlo organizace:
Identifikace:
Jméno statutárního zástupce:
Fyzická osoba nebo statutární zástupce žadatele prohlašuje, že:
1.

souhlasí s podmínkami pro poskytnutí finanční podpory městem Vimperk výzva Podpora sportu 2015/1,
2.
na jeho majetek není prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno
konkurzní nebo vyrovnací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu
zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo je v likvidaci,
3.
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
4.
není pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný
čin proti majetku,
5.
nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních
předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s
předmětem poskytovaného příspěvku,
6.
nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti,
7.
nemá dluhy a nedoplatky vůči městu Vimperk,
8.
žádá o grant z rozpočtu města Vimperk na stejnou aktivitu pouze jednou,
9.
souhlasí se zpracováním dat uvedených v žádosti,
10. souhlasí se zveřejněním fotografií a tiskových zpráv na webových stránkách
města Vimperk.

Ve Vimperku, dne

Jméno, příjmení, podpis žadatele

