MŮJ KLUB 2019
vyhlašovatel – MŠMT
dotace je určená pro organizace zabývající se sportem dětí a mládeže do 23let
Vymezení příjemců a výše dotace
 SK
 TJ
 Tělocvičná jednota
 Hlavní činností musí být sport, posuzuje se členská základna k 30.9.2018 – počet dětí a mládeže
6-23let (min. 12 registrovaných členů), min. 1x týdně pravidelná sportovní činnost
 Členové platí min. 100,- členský příspěvek/rok
 Výše dotace až 100% (50% na náklady spojené s údržbou a provozováním sportovních zařízení ve
vlastnictví, dlouhodobé výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu)
Uznatelné náklady
 Zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce spolku dle registrovaných stanov
 Náklady na údržbu a provozování sportovních zařízení (max. do 50% dotace)
 Hmotný majetek do 40tis. Kč vč. DPH
 Nehmotný majetek do 60tis. Kč vč. DPH
 Trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady (služby),
provozní a materiální náklady, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže
 Odměny a mzdové náklady trenérů, členů realizačního týmu a dalších podpůrných pracovníků (limit
50tis. Kč měsíčně/os.), zákonné odvody zaměstnavatele
 Úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování, stravování
Neuznatelné náklady
 Hmotný a nehmotný majetek nad rámec viz. uznatelné náklady
 Úroky, penále, srážky, bankovní poplatky
 Úhradu mzdových a ostatních osobních nákladů funkcionářů
 Leasing osobních automobilů
 Cestovní náhrady nad rámec zákoníku práce
 Náklady na údržbu části nemovitosti, ve které žadatel nevykonává svoji vlastní činnost dle stanov
 Podnikatelskou činnost
 Pohoštění a dary
Termín realizace projektu
1.1.2019 do 31.12.2019
Termín pro podání žádosti o dotaci
Do 31.10.2018
Způsob a kritéria hodnocení
 Formální hodnocení (zda je oprávněným žadatelem)
 Věcné hodnocení- posouzení po obsahové stránce, soulad s cílem a věcným zaměřením výzvy
 Kritériem pro věcné hodnocení je aktivita dětí a mládeže dle stanovených věkových kategorií (vypočte
se hodnota dotace – viz příklad níže)
Příklad pro min. počet členů 12 (fotbalový tým mladších a starších žáků):
A= počet členů do 5ti let cvičící alespoň 1x týdně * 500,B= počet členů ve věku 6-23let cvičících min. 1xtýdně * 1000,-

C= počet členů ve věku 6-10 let cvičících 2x týdně a účastnících se alespoň 6 soutěží/zápasů ročně *
2000,D= počet členů ve věku 11-16 let cvičících 2x týdně a účastnících se alespoň 6 soutěží/zápasů ročně *
3000,E= počet členů ve věku 17-23 let cvičících 2x týdně a účastnících se alespoň 6 soutěží/zápasů ročně *
2000,Celková výše dotace= (A+B+C+D+E)*1,1= (0+12000+12000+18000+0)*1,1=46200,Tuto dotaci může žadatel max. v tomto případě získat = 100%

