VÝZVA V3 Sport, investice MŠMT 2019/2020
1. Oprávněný žadatel o dotaci
Spolek splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„NOZ“), a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost (v souladu s NOZ),
a to včetně pobočného spolku. Jedná se o sportovní kluby a tělovýchovné jednoty.

2. Harmonogram výzvy
Začátek příjmu žádostí o poskytnutí dotace:

11. 09. 2018

Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace:

15. 10. 2018

Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků:

31. 01. 2019

Vyčerpání dotace max. do:

31. 12. 2019

Nejzazší termín ukončení realizace akce*:

30. 06. 2020

*Termínem ukončení realizace akce se rozumí doba, kdy byl sepsán protokol o předání a
převzetí stavby, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání. Pokud byl vydán akt orgánu,
který realizaci povoloval (stavení povolení), je za termín ukončení akce považován termín
vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlas s předběžným užíváním stavby. V případě
dodávky nebo služby je za termín ukončení akce považován termín převzetí dodávky či
služby.

3. Limit poskytnuté dotace a podíl vlastních zdrojů
Minimální požadavek na poskytnutí dotace:

4 mil. Kč

Maximální požadavek na poskytnutí dotace:

30 mil. Kč

Podíl vlastních zdrojů činí minimálně 30% z celkových způsobilých výdajů akce přesně.

4. Věcné zaměření výzvy
Výzva MŠMT se zaměřuje na rekonstrukci a modernizaci stávajících prostor (včetně
nástaveb a na novostavby. Výzva se nevztahuje na mobilní kluziště, dopravní nebo dětské
hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, školní sportoviště.
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5. Závazné parametry a indikátory
Hodnoty parametrů a indikátorů uvedené ve formulářích Evidenčního dotačního systému
jsou závazné. Jedná se o obestavěný prostor celkem (m3), užitkovou plochu celkem
(m2), počet podpořených organizovaných sportovců celkem a počet podpořených
sportovců kategorie děti a mládež.

6. Způsobilé a nezpůsobilé výdaje
Do způsobilých výdajů lze zahrnout výdaje na aktivity spojené s přípravou akce, které
vznikly před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, avšak po 01. 01. 2018.
Za způsobilé výdaje se v rámci akce považují výdaje, které prokazatelně souvisí
s předmětem investičního záměru (včetně výdajů uskutečněných před podáním žádosti),
konkrétně se jedná o:
a) projektové a přípravné činnosti, organizaci veřejných zakázek na stavební práce,
b) inženýrskou činnost (technický dozor investora, koordinátor BOZP, autorský dozor),
c) stavební práce úzce související s daným projektem
d) dodávky interiérového vybavení v případě novostavby (max. 500 tis. Kč)
Za nezpůsobilé výdaje se považují zejména výdaje, které nesouvisí s předmětem
investičního záměru, nákup nemovitých věcí, neinvestiční vybavení (dle zákona o
účetnictví), provozní výdaje (např. energie, servisní úkony), mzdové náklady (např. náklady
na stavební dozor, úhradu nákladů souvisejících s použitím dočasných náhradních prostor
za rekonstruované prostory, náklady na zpracování a administraci žádosti o poskytnutí
dotace vč. výdajů na související poradenství, právní služby, bankovní a jiné poplatky,
bankovní záruky a sportovní zařízení strojního charakteru, které slouží přímo k provozování
sportu, případně k úpravě sportoviště. Jedná se o samostatné movité předměty, s pořizovací
cenou vyšší než 40 tis Kč, které nejsou zahrnuty do rozpočtu stavebních akcí.

7. Povinné dokumenty
Žádost (jedná se o vygenerovanou žádost z online formuláře) o poskytnutí dotace a IZ
(originály dokladů) předkládá žadatel o dotaci podepsané oprávněnou osobou (případně
jinou osobou na základě plné moci, jejíž originál nebo úředně ověřená kopie je doložena
společně s těmito dokumenty):
a) Souhrnné čestné prohlášení žadatele podepsané statutárním orgánem žadatele dle
závazného vzoru (příloha č. 1 výzvy). Příloha je v online formuláři označena č. 1.
Příloha se nahrává do online formuláře.
b) K prokázání závazku třetího subjektu na spolufinancování akce, pokud žadatel nemá z
vlastních zdrojů zajištěn dostatek finančních prostředků do 100 % nákladů akce,
žadatel předloží:
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•

v případě, že třetím subjektem je ÚSC – usnesení zastupitelstva, které souhlasí s
poskytnutím finančních prostředků z vlastního rozpočtu,

•

v případě, že třetím subjektem je svazek obcí – prohlášení odpovědného orgánu,
který může schválit závazek poskytnutí finančních prostředků,

•

v případě, že třetím subjektem je další spolek – čestné prohlášení o poskytnutí
finančních prostředků na dofinancování akce podepsané statutárním orgánem (volná
forma).

Příloha je v online formuláři označena č. 2. Příloha je povinná pro žadatele, který nemá
z vlastních zdrojů zajištěn dostatek finančních prostředků. Tato příloha nemusí být
součástí podávané žádosti, pokud v době podání žádosti ji žadatel nemá k dispozici. V
takovém případě je nutné ji doložit samostatně nejpozději do 31. 12. 2018.
c) Projektová dokumentace vyhotovená v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), včetně
prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Příloha je v online formuláři označena č. 3.
d) Přikládá se též stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující individuální
správní akt podle stavebního zákona, ohlášení stavby, případně potvrzení stavebního
úřadu, že stavba nepodléhá stavebnímu řízení. Příloha je v online formuláři označena č.
4. Podklady od stavebního úřadu se zasílají v listinné podobě, projektová dokumentace
bude předložena výhradně na CD-R nebo na jiném datovém nosiči.
Pokud akce vyžaduje stavební povolení a žadatel jej prozatím nemá k dispozici,
předkládá s žádostí potvrzení o podání žádosti o stavební povolení s tím, že samotné
stavební povolení musí dodat následně, a to nejpozději do 31. 12. 2018.
e) Investiční záměr dle závazného vzoru (příloha č. 2 výzvy). Příloha je v online formuláři
označena č. 5. Příloha se zasílá pouze v listinné podobě.
f) Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců (lze i ověřená kopie) včetně snímku
pozemkové mapy. Příloha je v online formuláři označená č. 6.
g) Kopie úplného výpisu z veřejného rejstříku – http://portal.justice.cz. Příloha je v online
formuláři označena č. 7. Příloha se nahrává do online formuláře.
h) Potvrzení o bezdlužnosti – finanční úřad (ne starší 3 měsíců od data podání žádosti).
Příloha je v online formuláři označena č. 8. Příloha se nahrává do online formuláře.
i) Čestná prohlášení spolků, škol, případně jiné NNO, která potvrzují aktivní využívání
sportoviště, podepsané statutárním orgánem, dle závazného vzoru (příloha č. 3 výzvy).
Příloha je v online formuláři označena č. 9. Příloha je povinná v případě, kdy žadatel v
rámci hodnocení deklaruje, že umožňuje aktivní využívání zařízení jiným spolkům,
školám, NNO (min. 2 čestná prohlášení). Příloha se nahrává do online formuláře.
j) Povinná příloha pouze pro spolek, který má prokazatelné napojení na obchodní
společnost působící ve sportu: čestné prohlášení uvedené obchodní společnosti
podepsané statutárním orgánem, že tato společnost nebyla v kalendářním roce 2017 v
zisku. Příloha musí být v online formuláři vložena do části „Ostatní přílohy“. Příloha se
nahrává do online formuláře.
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8. Podmínky výzvy
Žadatel musí dodržet následující podmínky výzvy:
a) Žádosti o dotaci je možné podávat v určeném období od 11. 09. 2018 do 15. 10. 2018.
K žádostem podaným mimo uvedené období se nepřihlíží.
b) Dotace se poskytuje výhradně na základě žádosti.
c) Prostřednictvím výzvy mohou být realizovány výlučně investiční akce jmenovitě
určených oprávněných žadatelů zařazených do dokumentace podprogramu 133D 531.
d) Realizace akce musí být ukončena nejpozději 30. 06. 2020.
e) Realizace akce nesmí být ukončena před podáním žádosti.
f)

Cíle investičního záměru musí být v souladu s cíli výzvy a podprogramu 133D 531.

g) Žadatel se musí podílet na financování investiční akce ve stanoveném podílu, tj. ve
výši 30 % z celkových nákladů akce.
h) Každý žadatel může podat pouze jednu žádost. Na jednu a tutéž akci nesmí být
podáno více žádostí. V opačném případě bude žadatel nebo žadatelé vyřazeni.
i)

Žadatel musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem IZ (a to jak
pozemku, tak i stavby), případně oprávněný z práva stavby zatěžující pozemek, na
němž se nachází stavba, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu,
případně nájemce nemovitých věcí, pokud má uzavřenou nájemní smlouvu s
vlastníkem, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu.

j)

Pokud má žadatel nemovitou věc ve výpůjčce na dobu neurčitou, případně uzavřenou
nájemní smlouvu na dobu neurčitou, nesmí být tato smlouva ukončena dříve než za
dobu 10 let od realizace projektu.

k) Pokud žadatel žádá o dotaci na majetek, který nevlastní, vlastníkem majetku dotčeného
dotací musí být pouze ÚSC (včetně kraje).
l)

Majetek pořízený z dotace bude po dobu minimálně 10 let od jeho pořízení využíván
za účelem, pro který je dotace poskytována a žadatel musí zajistit po dobu minimálně
10 let zpřístupnění objektů (sportovišť), které byly předmětem dotace, pro veřejnost,
a to min. v rozsahu 20% užívací (provozní doby).

m) Poskytnutá dotace nesmí být použita na podnikatelskou činnost sloužící k vytváření
zisku.
n) Dotace nebude poskytnuta na sportoviště, které je jako celek předmětem pronájmu
nebo je na jeho provozování uzavřena smlouva o správě, údržbě či provozování se
subjektem založeným za účelem podnikání či s podnikatelem.
o) Žadatel nesmí předmět dotace po dobu 10 let pronajmout byť jen na krátkou dobu (od
6 měsíců déle) obchodní společnosti nebo obchodní korporaci. Doby pronájmu se v
průběhu udržitelnosti sčítají.
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p) Výjimky uděluje pouze ministr školství, mládeže a tělovýchovy nebo jím pověřený
náměstek, a to v rámci jakékoli podmínky nebo povinnosti. Výjimka se uděluje na
žádost. Na udělení výjimky není právní nárok.
q) Dotace není poskytována na IZ zabezpečované tzv. „svépomocí“.
r)

V případě realizace stavební části akce bude ze žádosti patrné, že žadatel projektovou
dokumentaci vyhotovil v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

s)

O poskytnutí dotace a výši dotace rozhoduje poskytovatel dotace, schválená celková
částka dotace (včetně DPH) představuje částku maximální.

9. Způsob podání žádosti o poskytnutí dotace
Žádosti o dotaci se podávají prostřednictvím elektronického dotačního systému – online
formuláře. Adresa online formuláře pro podání žádosti: https://isprofin.mfcr.cz/rispf.
Do online formuláře je nutné se zaregistrovat, a to pomocí emailové adresy žadatele. Po
odeslání žádosti v online formuláři musí být žádost vygenerována (vytištěna).
Vygenerovanou žádost, investiční záměr a všechny přílohy podává žadatel současně
ve stanoveném termínu i v listinné podobě (vyjma projektové dokumentace, která se
zasílá výhradně na CD-R nebo na jiném datovém nosiči.
Žádosti budou přijímány prostřednictvím pošty, kurýrem (PPL, DHL, apod.) na adresu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor sportu – oddělení 502, Karmelitská
529/5, 118 12 Praha nebo osobním doručením na podatelnu MŠMT v pracovních dnech od
8:00 do 15:00 hodin.
Obálka zásilky musí být označena slovy Podprogram 133D 531 - žádost o dotaci, na
obálce musí být dále označen žadatel (vč. adresy). Žádosti budou přijímány nejpozději
do 15. 10. 2018 (včetně). Pro splnění termínu je rozhodné datum podání.

10. Ostatní
Kompletní informace v rámci vyhlášené výzvy k podání žádosti o dotaci včetně příloh
žádosti naleznete na internetové adrese:
http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531
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