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DOTAČNÍ PROGRAM MO PLZEŇ 3 NA ROK 2022 
 
 

Program č. 7 
„Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže“ 

 
 

Žádosti projednává Komise sportu RMO Plzeň 3. 
 
Celkový objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2022 
pro tento dotační program: 1 730 000 Kč  
 
Maximální výše dotace se v jednotlivém případě stanovuje na: 100 000 Kč 
 
 
Cíl programu a důvody podpory stanoveného účelu: 
• podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let na MO Plzeň 3 
 
Pro koho je dotace určena: 
• pro organizace působící v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže vykonávající svou 

činnost na území MO Plzeň 3 nebo zaměřené svojí činností na děti a mládež na území 
MO Plzeň 3 

 
Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: 
•  na podporu pravidelné celoroční aktivity dětí a mládeže v oblasti sportu 
•  na podporu jednorázových akcí pro děti a mládež v oblasti sportu 
 
Na co je dotační program určen: 
• na úhradu nákladů bezprostředně související s pravidelnou celoroční sportovní 

činností: zejména se jedná o zabezpečení účasti na přípravě a organizovaných 
soutěžích (např. jízdné, stravné, nocležné, úhrada rozhodčích, nájmy, technické  
a organizační zabezpečení) a nákup materiálního vybavení organizace  
(např. sportovních a tréninkových pomůcek, nářadí, náčiní a dalšího potřebného 
materiálu nutného k celoroční činnosti) 

• na úhradu celoročních provozních nákladů – nájmu a služeb spojených s nájmem 
(vodné, stočné, energie) a dalších provozních nákladů nezbytných k zajištění provozu 
organizace 

• na úhradu nákladů spojených se zajištěním jednorázových sportovních akcí pro děti  
a mládež (např. pronájem prostor, nákup věcných cen a materiálu vztahující  
se k uspořádání akce, úhrada rozhodčích, technického a organizačního zabezpečení)  
a to jak soutěžních, tak i náborových 
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Okruh způsobilých žadatelů: 
• nestátní neziskové organizace: spolky či pobočné spolky (tělovýchovné jednoty  

a sportovní kluby), obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 
příspěvkové organizace (různých forem a zřizovatelů) a fyzické osoby  

 
Podmínky pro poskytnutí dotace: 
Dotace nesmí být použita na: 
• úhradu občerstvení, pohoštění, dary 
• úhradu dluhů, splátky půjček, leasingové splátky 
• investiční výdaje 
• tvorbu kapitálového jmění 
• daně, pokuty, smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, úroky, manka 

a škody 
 
Další podmínky dotace: 
• dle vnitřní směrnice ÚMO Plzeň 3 JS14 
• v souladu s ustanovením § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, není na dotaci právní nárok    
• bude-li žádáno o podporu celoroční aktivity i jednorázové akce/jednorázových akcí 

jednou organizací, musí být toto podáno souhrnně v jedné žádosti 
 
Kritéria pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 3  
v rámci tohoto programu: 
• soulad účelu žádosti se zaměřením dotačního programu 
• počet členů a podíl mládeže/u akcí předpokládaný počet účastníků z řad mládeže 
• finanční náročnost projektu 
• kvalita zpracování předloženého projektu 
• způsob a zdroje financování projektu 
• vztah účelu žádosti k MO Plzeň 3, počet členů z MO Plzeň 3 
• otevřenost činnosti či akce pro veřejnost 
 
Žádost o poskytnutí dotace: 
• obsahuje číslo a název dotačního programu 
 
Povinné přílohy k žádosti: 
• stručný popis činnosti žadatele a popis požadavků s odůvodněním  

(dohromady nejvýše 1 strana A4) 
• položkový rozpočet akce 
• ostatní zdroje krytí  
• rozpočet běžného roku, pokud jej organizace sestavuje 
• doklad o tom, kdo je oprávněn jednat jménem žadatele 
• souhlas žadatele o dotaci se zpracováním a zveřejněním osobních údajů a zveřejněním 

vyjádření o poskytnutí dotace a její výši v souladu se zákonem  
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Lhůta pro zveřejnění dotačního programu na úřední desce:  
od 11. 10. 2021 po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění 
 
Lhůta pro podání žádostí:  
11. 11. 2021 – 31. 12. 2021 
 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:  
30. 6. 2022 
 
Termín předložení vyúčtování dotací:  
30. 11. 2022 nebo dříve po ukončení akce 
 
 
Kontakt: 
Mgr. Michal Kondelík 
tel.: 378 036 523 
e-mail: kondelik@plzen.eu 
 
Garant: 
Ing. Mgr. Hana Chalupová 
tel.: 378 036 433 
e-mail: chalupova@plzen.eu  
 


