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ŽÁDOST pro rok

2016

Programové financování: PROGRAM 133510
„Podpora materiálně technické základny sportu“
Upozornění:
Formulář k elektronickému vyplnění - nutné připojení k internetu a tiskárně, nastavený MS Outlook.

A. Údaj o žádosti na subtitul:
Vyberte subtitul, na který je žádost podávána:

Žádost na subtitul:

133512 - všeobecná sportovní činnost
nebo
133513 - sportovní reprezentace

vybrat:

A.1 Identifikační údaje žadatele o dotaci:
Název:
Sídlo žadatele:
Ulice:

Město:

PSČ:
Kontaktní spojení - gestor:
Příjmení:

Jméno:

Titul:

Funkce:

Tel. 1:

Tel. 2:

E-mail:

Registrační údaje organizace (uvést platný údaj):
Registrační číslo:

Datum registrace:

Spisová značka:

Datum evidence:

IČO:

Datum přidělení IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
Název bankovního ústavu:

Kód banky:

Číslo účtu:

Datum uzavření smlouvy:

Statutární orgán (zástupce statutárního orgánu - předseda, prezident, starosta, atd. - nejvyšší představitel):
Příjmení:

Jméno:

Titul:

Funkce:

Tel. 1:

Tel. 2:

E-mail:
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U více zástupců s podpisovým právem, kteří budou podepisovat dokumenty v průběhu kalendářního roku:
Příjmení:

Jméno:

Titul:

Funkce:

A.2 Evidenční údaje (vztahuje se pouze k podávanému projektu):
např. hala, hřiště, stadion atd.:
Vlastník majetku:
Kraj:

vybrat:

Charakter majetku:

vybrat:

Počet obyvatel obce:

údaj v tisících Kč:
Hodnota majetku:

Počet členů:

Z toho mládeže:

A.3 Ekonomické údaje:
údaje v tisících Kč: (vzor: 111 = sto jedenáct tisíc Kč)
Celkové náklady projektu:

Požadovaná výše dotace:
Spoluúčast na financování - údaje v %: Žadatel:

Kraj, obec:

Další finanční zdroje:

údaj v tisících Kč:
vybrat:

Dochází k financování z jiných státních zdrojů:

Částka:

Konkrétně z jakých státních zdrojů:
Daňové přiznání za rok 2014:
Je žadatel plátcem DPH:

vybrat:

Datum podání daňového přiznání na FÚ:

údaje v tisících Kč: (vzor: 111 = sto jedenáct tisíc Kč)
Příjmy:

Výdaje:

Výše daně:

B. Charakteristika návrhu Investičního záměru:
Místo stavby:
Okres:

vybrat:

Kraj:

vybrat:

Výstižný název:
Hlavní sportovní náplň:
Úroveň sportovní činnosti:

2

č.j.: MSMT-20621/2015
Příloha č. 1-INV
Vysvětlivky:
- Místo stavby: v případě jmenovitých strojů, zařízení, inventáře či mobiliáře nebo jmenovitého movitého
majetku se uvádí sídlo žadatele
- Výstižný název: název vystihující konkrétní hlavní obsah (nikoli obecný) investičního záměru (např. reko.
povrchu hřiště, nástavba tělocvičny, nákup nářadí, reko. sociál. zařízení, stavba střelnice, stavba šaten,
rozšíření atlet. ploch, apod.)
- Hlavní sportovní náplň: disciplíny, které mají být investičním záměrem saturovány (např. fotbal, tenis,
míčové hry obecně, gymnastika, letecká akrobacie apod.) a všeobecné sportovní činnosti
- Úroveň sportovní činnosti: charakteristika dosahované úrovně hlavní sportovní náplně (např. juniorské
přebory, republiková mistrovství, příprava sportovní reprezentace apod.)

Údaje pro posouzení žádosti:
Obsahové vymezení Investičního záměru:

Harmonogram realizace projektu:

Vymezení cílové skupiny:

Rozpočet Investičního záměru:

Očekávaný přínos projektu:
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Souladnost s koncepcí obce/kraje:

Podíl sportování dětí a mládeže - ano/ne a jakým způsobem:

Podpora sportování veřejnosti (pravidelná činnost a jednorázové akce) - vypsat:

Je zařízení využíváno i dalším TJ/SK?

B.1 Majetkové - právní vztahy k návrhu Investičního záměru - stavby:
Stavba:
Pozemky:
Poznámka:
Vysvětlivky: Stavba:
uvést, kdo je (bude) majitelem nemovitosti dotčené investičním záměrem
Pozemky: uvést, kdo je majitelem pozemků, dotčených investičním záměrem
Poznámka: případnou změnu v nadcházejícím období nutno uvést v poznámce

B.2 Obecná ustanovení:
1.

Žadatel bere na vědomí, že v případě schválení dotace a v dalším postupu realizace dotace se bude řídit
metodickými pokyny pro realizaci a čerpání státní dotace - zásady MŠMT.
2. Žadatel v případě schválení dotace obdrží ze strany MŠMT informační dopis a bude vyzván
k doplnění dalších dokladů, které jsou nutné k vydání rozhodnutí, uvolnění a čerpání dotace:
a. Vyplněné a potvrzené formuláře informačního systému EDS/SMVS (viz vyhláška
Ministerstva financí č.11/2010 Sb.);
b. aktualizovaný (podle výběrového řízení) rozpočet na úrovni „výkaz výměr“;
a dále kopie platných dokladů:
c. o provedení územně-stavebního řízení (stanovisko stavebního úřadu);
d. o posouzení a vyhodnocení nabídek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů a směrnicí MŠMT upravující postup zadávání veřejných zakázek
(u podlimitních akcí rovněž adekvátní doklad o provedeném výběrovém řízení) - protokoly;
e. smlouva o dílo, resp. kupní smlouva;
f. jiné doklady dle samostatného vyžádání MŠMT.
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C. Náležitosti žádosti o státní dotaci:
C1. Požadované podklady:
Upozornění:
- Část B (elektronické podklady) - požadované soubory je nutné uložit na přenosný nosič (jen CD či DVD).
Každá žádost o Státní podporu sportu pro rok 2016 musí obsahovat:
a) Vyplněný oficiální formulář opatřený razítkem a podpisem.

Část A
(písemné podklady)

b) *Kopie stanov s příslušnou registrací spolku.
*Kopie potvrzení o přidělení IČO nebo výpis z „Veřejného rejstříku a Sbírky
c)
listin“ - adresa: www.justice.cz (výpis platných).
d) *Kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu spolku.
e) *Kopie usnesení z členské schůze se jmennými zástupci spolku.

Část B
(elektronické podklady)

f)

Oskenované jednotlivé části písemných dokumentů z části A (soubory v .pdf)
uložené na CD či DVD.

*mimo obec a RSC

C2. Zaslání žádosti:
- Žádost zaslat 1x v písemné podobě se všemi požadovanými podklady (viz požadované podklady - bod
C.1) včetně 1x CD či DVD, a to pouze poštou na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor sportu - 50
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
- Na obálce vlevo dole nutné uvést text: „ŽÁDOST 2016 - Sport
Program č.: 133510“
- Na obálce vlevo nahoře nutné uvést odesílatele (název organizace).
- Nevkládat více žádostí do jedné obálky - vždy každá žádost zaslaná samostatně.

C3. Prohlášení žadatele o státní dotaci:
a)

Žadatel vyplnil všechny údaje podle skutečnosti, doložil všechny požadované podklady a zodpovídá za
jejich správnost. Žadatel si je vědom toho, že nesrovnalosti v údajích oproti skutečnosti či odlišnosti
mezi písemnou podobou žádosti a metadaty odeslanými k administraci na MŠMT (viz níže) mohou být
důvodem k vyřazení žádosti z dalšího realizačního procesu.
b) Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
c) Statutární orgán potvrzuje, že žádost schválil a doporučil realizátora projektu dotačního programu.
Zpracoval:

Statutární orgán:

Datum:

D. Elektronické odeslání a vytištění žádosti:

KLIK
KLIK

Upozornění: Stisknutí pole „KLIK“ je nutné pro e-mailové odeslání metadat (k administraci žádosti na
MŠMT) a pro následné vytištění originálu žádosti.

Razítko:

Statutární orgán:
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podpis

