MUBR 4585/2021
Město Břeclav vyhlašuje
na základě usnesení Rady města Břeclavi ze dne 13.01.2021
DOTAČNÍ INVESTIČNÍ PROGRAM
Název dotačního investičního
programu:

Podpora materiálně technické základny sportu
v roce 2021

Alokace finančních prostředků
vyčleněných na investiční program: 500.000 Kč
Příjem žádostí:

od 15.02.2021 do 15.11.2021
Žádost musí být podána ve stanovené lhůtě,
na schváleném formuláři a musí obsahovat všechny
požadované
náležitosti
a přílohy
dle
Zásad
pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi ze dne
23.09.2020 a Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu
města Břeclavi ze dne 30.09.2020.
Žadatelé, kteří mají zřízenu datovou schránku, jsou
povinni podávat žádosti o dotace výlučně jejím
prostřednictvím.

Maximální výše dotace:

200.000 Kč pro jednotlivý případ

Minimální výše dotace:

nestanovena

Minimální podíl spoluúčasti
žadatele:

50 % z celkových výdajů na projekt

Cíl/účel investičního dotačního
programu:
a) Pořízení samostatného movitého majetku sloužícího
pro rozvoj materiálně technické základny, který je
základním předpokladem úspěšné činnosti v oblasti
sportovního využití volného času.
b) Podpora organizovaných
sportovců ve všech
věkových kategoriích s důrazem na sport dětí
a mládeže.
c) Umožnění rovného přístupu ke sportovištím
co nej širšímu počtu zájemců o sportování na území
města Břeclavi.

d) Rozvíjení
sportovně
technických
parametrů
sportovišť tak, aby splňovaly požadavky předepsané
národními a mezinárodními sportovními federacemi,
a aby sportovní zařízení byla bezpečná pro sportovce
a pro ostatní veřejnost.
e) Technické zhodnocení sportovních zařízení, které
povede ke zlepšení jejich hygienické úrovně v souladu
se zájmy ochrany přírody.
f) Podpora jednorázových sportovních akcí sportovních
i zájmových organizací na území města Břeclavi.
Věcné zaměření investičního
dotačního programu:

Primárně je tento program zaměřen na rozšiřování
a zkvalitňování kapacit a materiálně technického
vybavení sportovních zařízení na území města Břeclavi.

Okruh způsobilých žadatelů:

subjekty (fyzická nebo právnická osoba):
a) bydlící nebo sídlící nebo projekt provádějící na území
města Břeclavi;
b) u kterých projekt nenaplňuje znaky veřejné podpory;
c) u kterých projekt naplňuje podmínky pro poskytnutí
podpory malého rozsahu (de minimis);
d) u kterých projekt naplňuje podmínky blokových
výjimek;
e) které odevzdaly a řádně vyúčtovaly dotace za předešlý
projekt v termínu dle smlouvy.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

podle data doručení žádosti, nejpozději do 30.11.2021

Pravidla pro poskytnutí dotace:

Dotace je poskytována na uznatelné investiční výdaje
projektu, je přísně účelová a její čerpání je vázáno jen
na financování projektu, na který byla poskytnuta.
Poskytuje se zálohově a podléhá následujícímu
vyúčtování.
Žádosti o dotace, které nesplňují podmínky tohoto
dotačního programu nebo nebudou vyhlašovateli
doručeny řádně (předepsaným způsobem), se všemi
náležitostmi a včas, budou administrátorem z posuzování
vyřazeny. Žadatelé o dotaci nebudou vyzýváni
k doplnění chybějících náležitostí žádosti.
Uzavření veřejnoprávní smlouvy je podmíněno
řádným vyúčtování dotace za všechny předešlé
projekty žadatele v termínu dle smlouvy.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

Z dotace lze uplatnit pouze způsobilé výdaje hrazené
v roce 2021.
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Administrátor programu:

Odbor ekonomický,
Oddělení školství a příspěvkových organizací

Kontaktní osoba:

Ing. Markéta Sýkorová, telefon: 519 311 236,
marketa.svkorova@breclav.eu

Dokumenty ke stažení (zveřejněné na webových stránkách města Břeclavi: www.breclav.eu)
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi schválené dne 23.09.2020
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi schválené dne 30.09.2020
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 - Závěrečná zpráva o realizaci projektu
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