Metodické informace pro podávání žádostí o dotace pro rok 2015 - kluby a pořadatelé
Základní informace
Autoklub České republiky (Autoklub ČR) rozděluje dotace pro motoristický sport z dotačních titulů
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a z vlastních zdrojů.
Pro rok 2015 musí všichni zájemci o dotace podat v daném termínu žádost dle níže uvedených
pravidel. V případě pozdního či neúplného podání žádosti nebude možné přidělení dotace schválit.
Podání žádosti zároveň nezakládá nárok na dotaci a finanční prostředky budou rozdělovány dle
priorit stanovených jednotlivými orgány AČR zodpovědnými za dané oblasti.
Již pro rok 2015 je jedním z kritérií AČR pro přidělení finančních prostředků členská základna
žadatele. Od roku 2016 bude toto kritérium rozhodující. Důvodem tohoto požadavku je skutečnost,
že výše členská základny je i jedním z rozhodujících údajů u dotačních programů MŠMT. Výše členské
základny se vždy bere z evidence v Autoklubu ČR při podávání žádostí a to za poslední ukončený rok.
(žádosti na rok 2015 podávané na MŠMT v roce 2014 = členská základna za rok 2013).
Žádosti pro rok 2015 je možno podávat za následující oblasti:




Provoz a údržba sportovních zařízení – pouze pobočné spolky Autoklubu ČR (kluby AČR) –
nutno vyplnit přílohu č. 1
Významné sportovní podniky – pořadatelé MS a ME, kteří podali přihlášku do mezinárodních
kalendářů FIA a FIM pro rok 2015 – nutno vyplnit přílohu č. 2 (včetně vzorového Rozpočtu).
Podpora zdravotně postižených sportovců – pouze pobočné spolky Autoklubu ČR (kluby
AČR) organizující sportovní motoristickou činnost zdravotně postižených sportovců – nutno
vyplnit přílohu č. 3

Shrnutí:








Termín pro podání žádostí pro rok 2015 je 5. září 2014.
Žádosti je nutno podat na předepsaném formuláři, musí být kompletní a doloženy všemi
přílohami, jinak budou vyřazeny.
Žadatel, pokud se jedná o pobočný spolek Autoklubu ČR, musí mít splněny veškeré členské
povinnosti dle Stanov Autoklubu ČR.
Žadatel nesmí mít žádné závazky vůči Autoklubu ČR
Žadatel musí vést od 1. 1. 2015 podvojné účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb.
Pro každý projekt je nutno zaslat samostatnou žádost včetně popisu projektu, rozpočtu, atd.
Všechny žádosti musí splňovat podmínky MŠMT uvedené na webových stránkách MŠMT a
platné pro daný rok. Žadatel je povinen se s těmito podmínkami seznámit a zodpovídá za
jejich dodržování.

V případě dotazů ohledně žádostí se obracejte na ekonomický úsek Autoklubu ČR: pí. Jana
Žampachová, tel: 222 898 243
Vyplněné žádosti včetně všech příloh zasílejte pouze elektronicky na dotace@autoklub.cz
Vyplněním žádosti žadatel potvrzuje, že všechny údaje jsou pravdivé a úplné.

