Program pro poskytování dotací města Rakovníka
v oblasti sportu v roce 2022
1. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty § 10c odst. 2 písm. a)
1. Projekty na jednorázové sportovní akce se zaměřením zejména na děti a mládež konané na
území města.
2. Projekty na podporu činnosti sportovních oddílů dětí a mládeže se sídlem na území města.
3. Projekty na jednorázové sportovní akce zaměřené na reprezentaci města.
4. Projekty na podporu činnosti sportovních klubů se sídlem na území města.
2. Důvody podpory stanoveného účelu § 10c odst. 2 písm. b)
Dotační program se vyhlašuje jako výraz aktivní účasti města na zlepšení sportovního vyžití občanů
města.
3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu
stanoveného účelu § 10c odst. 2 písm. c)
V roce 2022 byla v rozpočtu na podporu stanoveného účelu vyčleněna částka 4 000 000,- Kč, z toho
částka ve výši 1 300 000,- Kč bude rozdělena na sportující děti a mládež narozené po 1 1. 2003,
registrované v příslušných sportovních oddílech, lze doložit jejich členství i jinak. Výše dotace bude
stanovena na základě počtu došlých žádostí, a to ve stejné výši na každého mládežnického sportovce
splňujícího výše uvedena kritéria, avšak v maximální výši 1 000,- Kč na jednotlivce.
4. Kritéria pro stanovení výše dotace § 10c odst. 2 písm. d)
Maximální celková výše dotace pro jednoho žadatele v tomto programu se nestanovuje, její výše bude
individuálně stanovena po zohlednění následujících skutečností ve vzájemných souvislostech:
1. Upřednostňují se projekty lokálního charakteru, které se realizují na území města a které
výrazně přispějí ke zlepšení sportovního vyžití občanů města, a které realizuje subjekt
působící trvale ve městě.
2. Dotace se přiděluje na základě výsledku výběru z předložených písemných materiálů
popisujících projekt a není na ni právní nárok.
3. Povinná minimální finanční spoluúčast žadatele na celkových nákladech projektu činí 20 %.
5. Okruh způsobilých žadatelů § 10c odst. 2 písm. e)
O poskytnutí dotace se může ucházet libovolná právnická i fyzická osoba, která nemá ke dni podání
žádosti žádné závazky vůči státu a městu.
6. Lhůta pro podání žádosti § 10c odst. 2 písm. f)
Program se vyhlašuje ke dni 27. 12. 2021
Termín pro doručování žádostí: 27. 1. 2022 – 11. 2. 2022 do 12.00 hod.
7. Kritéria pro hodnocení žádosti § 10c odst. 2 písm. g)
1. Každá žádost o poskytnutí dotace bude zkontrolována z hlediska formální správnosti.
V případě splnění veškerých formálních požadavků, bude posouzena po obsahové stránce
sportovní komisí, jmenovanou radou města.
2. Žádosti budou posuzovány dle následujících kritérií:
- Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem, přínosy realizace projektu, jeho cíle.
- Vymezení cílové skupiny, její velikost, složení, její aktivní zapojení, vazba projektu na

-

-

potřeby cílové skupiny.
Dotace na sportující děti a mládež bude přidělena na základě předloženého jmenného
seznamu s uvedením jména, příjmení a roku narození sportujícího dítěte a bude
poskytnuta společně s dotací na činnost sportovního oddílu, bylo–li o ni žádáno či bude–li
poskytnuta.
Kvalita projektu, originalita, nápaditost, věcná a časová proveditelnost, personální
zabezpečení projektu.
Konkrétnost a srozumitelnost rozpočtu, bezchybnost, finanční spoluúčast, nezbytnost
požadovaných nákladů pro realizaci projektu, adekvátnost položek rozpočtu.

8. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti § 10c odst. 2 písm. h)
Všichni žadatelé budou o výsledku rozhodování o dotaci informováni v návaznosti na termíny jednání
Rady města a Zastupitelstva města Rakovníka nejdéle do 14 dnů od rozhodnutí těchto orgánů o
poskytnutí dotace.
9. Podmínky pro poskytnutí dotace § 10c odst. 2 písm. i)
Podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Zásadách programu pro poskytování dotací
z rozpočtu města Rakovníka v oblasti kultury, sportu, životního prostředí a prevence sociálně
patologických jevů, schválených usnesením Rady města Rakovníka č. 1060/18 dne 19. 12. 2018.
10. Vzor žádosti a seznam povinných příloh § 10c odst. 2 písm. j)
Vzor žádosti včetně seznamu příloh je uveden v příloze č. 2 tohoto programu.
Seznam příloh, které tvoří nedílnou součást programu:
Příloha č. 1:
Zásady programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Rakovníka v oblasti
kultury, sportu, životního prostředí a prevence sociálně patologických jevů
Příloha č. 2:
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2022
Příloha č. 3:
Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rakovníka
Příloha č. 4:
Závěrečná zpráva o realizaci projektu vč. vyúčtování čerpání dotace z rozpočtu města
Rakovníka v roce 2022
Tento program schválila Rada města Rakovníka svým usnesením č. 781/21 dne 22. 12. 2021.
Jakékoliv změny v programu jsou vyhrazeny pouze Radě města Rakovníka.

Způsob zveřejnění:
Vyvěšeno dne 27. 12. 2021
(včetně zveřejnění na www.murako.cz, Úřední deska)
Sejmuto dne………………………………………

