Úsek sekretariátu AČR

Pravidla pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému
olympijskému výboru ze strany loterijních společností
Finanční prostředky darované Českému olympijskému výboru /dále jen „ČOV“/ ze strany loterijních
společností jsou určeny pro potřeby tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže do dovršení
juniorského věku v dané sportovní disciplíně. Program je zaměřen na činnost ve všech sportovních
oblastech, které jsou zastřešeny Autoklubem České republiky /dále jen“ AČR“/.
Na realizaci čerpání příspěvků se podílí:
•
•
•
•

Žadatelé
Předseda výkonného výboru jednotlivých disciplín
Ekonomická komise AČR
Prezídium AČR

Žádost o finanční příspěvky:
O finanční příspěvky je žádáno prostřednictvím předložení konkrétních projektů. Projekt musí být
zpracován v elektronickém formátu, který je možno otevřít programy Microsoft Office či v podobě
souboru s příponou „.pdf“ či v jiném čitelném formátu. V popisu projektu by měl autor detailně
rozebrat cíl projektu, stručně jej zdůvodnit, popsat současný stav problematiky, kterou projekt řeší
a taktéž souvislost projektu s činností spolku. Dále by měl popsat rozsah záměru (počet zapojených
členů spolku; přibližný počet osob, na který bude mít projekt dopad; působnost v regionech ČR atp.) a
další informace, jež žadatel považuje za důležité. Projekt by ve své textové části neměl přesahovat
délku 15 normostran. Přílohy projektů na čerpání finančních příspěvků jsou popsány níže.
Rozdělování finančních příspěvků:
•

O rozdělení finančních příspěvků rozhoduje Prezídium AČR na základě doporučení
Ekonomické komise AČR a předsedů výkonných výborů jednotlivých disciplín.

Účelové určení a podmínky použití finančních příspěvků:
•
•
•
•
•
•

Příjemcem příspěvku může být pouze spolek či pobočný spolek, který je sdružen pod AČR
a je nadán vlastní právní osobností (právní subjektivitou).
V případě schválených projektů se může dotace poskytnout až do výše rozpočtovaných
nákladů.
Projekt může být spolufinancován ze soukromých zdrojů, obecních a krajských rozpočtů,
z prostředků evropských fondů a z jiných zdrojů.
Příjemce je povinen spotřebovat příspěvek nejpozději do konce třetího roku následujícího
po roce, ve kterém příspěvek přijal.
Příjemce je povinen spotřebovat příspěvek pro potřeby tělovýchovné a sportovní
činnosti dětí a mládeže do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně.
Příjemce je povinen vyplnit přílohu č. 1 - Krycí list projektu a přílohu č. 2 - Rozpočet
projektu.
Strana 1 z 2
AUTOKLUB České republiky, Opletalova 29, 110 00, Praha 1 // www. Autoklub.cz

•

Příjemce je povinen odevzdat přehled čerpání finančních prostředků nejpozději do 31.
ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém příspěvek obdržel (příloha č. 3 –
Roční přehled čerpání přijatého příspěvku)

Dotace může být použita na:
•
•
•

Realizaci vítězného projektu a s ním přímo související náklady.
Úrazové a cestovní pojištění, služby, cestovné, ubytování, stravování.
Mzdové náklady zaměstnanců – členů realizačního týmu.

Dotace nesmí být použita na:
•
•
•

Podporu podnikání příjemce či osob s ním jakkoliv spojených.
Úhradu odměn členů statutárních a kontrolních orgánů příjemce.
Úhrady vkladů do obchodních společností, pořizování cenných papírů či jiné finanční
investice s výjimkou sjednání termínovaných vkladů na dobu nezbytně nutnou k uložení
finančních prostředků do doby jejich výdeje v souvislosti s krytím nákladů projektů
zaměřených na sportovní a tělovýchovnou činnost.

Vyúčtování a kontrola čerpaných příspěvků:
•
•

Vyúčtování přidělených příspěvků je odevzdáváno Ekonomickému úseku AČR v termínu
určeným smlouvou o poskytnutí příspěvku.
AČR si vyhrazuje právo na kontrolu finančních či jakýchkoliv jiných výkazů, které se týkají
finančního příspěvku.

Rozpočet:
•

•

Ke každé položce rozpočtu (vyjma případů, kde by to bylo nesmyslné) je třeba vyplnit
měřitelné výstupy, jedná se např. o: počet nakoupeného vybavení, přístrojů atp., počet
hodin/dnů pronájmu areálu, počet odpracovaných hodin, počet účastníků, počet letáků,
billboardů, vysílacího času atp.
Rozpočet by měl být co nejvíce určitý. Předloží-li příjemce několik variant rozpočtů, je
podstatné aby určil tu, která je preferována.

Preferovány budou projekty, které:
•
•
•
•

zahrnují finanční, materiální či jinou participaci externích sponzorů,
jsou víceleté,
nespočívají především v nákupu investičního majetku (nad 40 tis. Kč),
je možno co nejlépe hodnotit, dle měřitelných kritérií.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí list projektu
Příloha č. 2 - Rozpočet projektu
Příloha č. 3 – Roční přehled čerpání přijatého příspěvku
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