Odbor školství, mládeže a sportu

Oddělení mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů
Zlín, 2. 7. 2013
vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje v oblasti podpory:

Neinvestiční dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu
konaných ve II. pololetí roku 2013 a zaměřených na akce místního, regionálního
i nadregionálního charakteru
Podmínky výběrového řízení
Věcná způsobilost
Tato oblast podpory je určena pro jednorázové akce v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu.
Územní způsobilost
Žadatel musí mít sídlo ve Zlínském kraji nebo realizovat akci na území Zlínského kraje.
Způsobilost žadatele
Vhodnými žadateli pro tuto oblast podpory jsou:
 Fyzické osoby
 Právnické osoby vyjma OBCÍ a SVAZKŮ OBCÍ.

Podmínky poskytnutí dotace
Dotace nemůže být použita na:
 úhradu platu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce dotace;
 úhradu výdajů za pohoštění a občerstvení, pokud se nejedná o stravování a pitný režim aktivních
účastníků akce;
 pořízení investičního majetku v hodnotě vyšší než 40.000,- Kč včetně DPH za 1 ks;
 dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám.
Dotace může dosáhnout výše maximálně 75 % celkových nákladů na předmětnou akci.

Přihlášení do výběrového řízení
Žádost se podává v tištěné formě v 1 vyhotovení na předepsaném formuláři, který je spolu s Výzvou
zveřejněn na internetových stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace a granty.
Formulář žádosti je k dispozici na internetové adrese: www.kr-zlinsky.cz > Dotace a granty > VÝZVY NA
PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ u dotací a grantů administrovaných Zlínským krajem > Fond mládeže a sportu
Zlínského kraje – podpora jednorázových akcí ve II. pololetí 2013 nebo na odboru školství, mládeže a
sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.
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Spolu s žádostí je žadatel povinen předat také povinné přílohy žádosti v prosté kopii:
 doklad o zřízení účtu (předkládají všichni žadatelé);
 pokud je žadatelem právnická osoba (s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským
krajem), předkládá dále:
 výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku – pokud právnická osoba není v takovém rejstříku
zapsána, jiný doklad o právní subjektivitě (např. stanovy s vyznačením registrace v případě
občanských sdružení, zřizovací listinu v případě příspěvkových organizací zřízených obcemi),
 doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce současně s dokladem osvědčujícím
oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek, pokud to nevyplývá z výše uvedených
dokladů,
 doklad o přidělení IČ, pokud tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů;
 pokud je žadatelem podnikající fyzická osoba, předkládá dále:
 výpis z živnostenského rejstříku nebo výpis z obchodního rejstříku,
 doklad o přidělení IČ, pokud tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů.
V rámci vyhlášeného výběrového řízení si může 1 žadatel podat max. 1 žádost!
U sportovních organizací sdružujících oddíly, které nemají přidělené IČ, se vztahuje omezující podmínka
na jednotlivé oddíly.
Konec lhůty pro příjem žádostí je stanoven na 12. srpna 2013.
Žádosti lze podat pouze poštou na adresu Zlínský kraj, odbor školství, mládeže a sportu, Tř. T. Bati 21,
761 90 Zlín nebo osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu. Datem podání se rozumí datum
podání na poště nebo datum osobního podání na podatelně krajského úřadu.
Žádosti zaslané jinými prostředky (např. faxem, e-mailem nebo formou datové zprávy) anebo
doručené na jiné adresy nebudou administrovány.

Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které splní podmínky věcné
způsobilosti, územní způsobilosti a způsobilosti žadatele, a které budou
obsahovat reálný rozpočet a všechny požadované přílohy a budou podány na
předepsaném formuláři předepsaným způsobem nejpozději do konce lhůty pro
příjem žádostí.
Žádost, která nesplní jednu či více uvedených podmínek, bude vyřazena z dalšího hodnocení a nebude
předložena k posouzení orgánům kraje.

Kontaktní osoby:
Ing. Tomáš Duda (telefon 577 043 748, e-mail: tomas.duda@kr-zlinsky.cz)
Ing. Veronika Bystroňová (telefon 577 043 739, e-mail: veronika.bystronova@kr-zlinsky.cz)

PhDr. Stanislav Minařík
vedoucí odboru
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