Kritéria hodnocení pro poskytování dotací – dotační program na podporu mládeže,
tělovýchovy a sportu pro rok 2014
Kontrola formálních náležitostí:
1. Právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo v územním obvodu města
Kopřivnice, nebo realizuje projekt v územním obvodu města Kopřivnice nebo i mimo
tento obvod, pokud její činnost není zajištěna v územním obvodu Kopřivnice a
zároveň ji využívají občané Kopřivnice. Možnost podpory projektu mimo územní
obvod města Kopřivnice musí být schválena v příslušném dotačním programu.
ANO
NE
2. Pohledávky po lhůtě splatnosti.
ANO
NE
3. Dodržení podmínek strategických dokumentů, koncepce a vyhlášených dotačních
programů v projektu.
ANO
NE
4. Splnění formálních náležitostí žádosti dle Zásad.
ANO
NE
Po splnění formálních náležitostí:
I. Stanovení výše dotace na nájmy
- zohlednění využití sportovišť SpSK
- ověření plánu počtu hodin dle požadavků sportovních klubů u SpSK
Při splnění podmínky 70% aktivních členů do 21 let (zapojených i nezapojených do soutěží)
z celkového počtu členů klubu může klub použít dotaci na nájmy i pro členy dospělé to je
starší než 21 let.
Posouzení a předložení návrhů dotací na nájmy za poskytovatele od:
- OŠK ve spolupráci se SpSK a srovnáním s předchozími lety
- sportovní komise
- pracovní skupiny pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice
II. Stanovení dotace na činnost
- je určena vzorcem (viz Koncepce na podporu sportu do r. 2022)
Celkový rozpočet na činnost se vydělí celkovým koeficientem všech klubů. Výsledek se
vynásobí koeficientem klubu.
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Použití kritéria dle úrovně sportu:
I. liga
II. liga celostátní
II. liga Morava, lIII. liga, divize
krajské soutěže družstev
okresní soutěže družstev
celostátní soutěže jednotlivců
celostátní soutěže jednotlivců (většina soutěžících členů)
krajské soutěže jednotlivců
okresní soutěže jednotlivců
další nebo žádné soutěže

Pi - příspěvek pro daný klub, oddíl
CS - celková suma alokovaná na podporu
NAi - nákladovost daného sportu (součet
kritérií dle nákladů klubů, tradice sportu ve
městě, úroveň sportu ve městě apod.
PČi - počet členů daného klubu, oddílu *
NAi. PČi – koeficient klubu
n - celkový počet klubů, oddílů
i - konkrétní klub, oddíl
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Ve sportovních klubech jsou evidováni členové aktivně zapojení do sportovních postupových
soutěží a ostatní členové. Koeficient klubu (NAi krát PČi) se vypočte zvlášť pro členy do 21 let
zapojené do soutěží a ostatní aktivní členy do 21 let. Příspěvek na činnost je dán součtem
obou čísel.
III. Stanovení dotace na akce
- alokovaná částka na akce
- posuzování projektu dle kritérií:
1. Přínos realizace projektu pro město (např. reprezentace, propagace města,
významné výročí, rodáci apod.).
Max. 1 – 3 b.
2. Cílová skupina (zvýhodnění skupin: děti a mládež, veřejnost), její velikost, složení,
aktivní zapojení.
Max. 1 – 3 b.
3. Kvalita projektu, inovace, nápaditost, udržitelnost projektu, srozumitelnost, věcná
a časová proveditelnost, dosažené úspěchy v práci s dětmi a mládeží, spolupracující
subjekty a míra jejich zapojení, přednost mají vlastní projekty před nakupovanými nebo
převzatými
Max. 1 – 3 b.
4. Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu k činnostem projektu, adekvátnost
položek rozpočtu.
Max. 1 – 3 b.
Maximálně 12 bodů na projekt. Bude vytvořeno pořadí podle výše dosažených bodů (od
nejvyššího pořadí po nejnižší). Finanční prostředky budou navrhovány postupně od
nejvyššího umístění k nejnižšímu až do vyčerpání alokované částky na akce.
Pracovní skupina a sportovní komise může navrhnout snížení výše dotace požadované
žadatelem.
Posouzení a předložení návrhů dotací za poskytovatele od:
- OŠK
- sportovní komise
- pracovní skupiny pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice
4. Stanovení dotace na trenérskou činnost
- určen limit na jednoho trenéra (v závislosti na celkové částce určené pro rozdělování
finanční dotace na trenérskou činnost a počtu licencovaných trenérů, kteří prokáží
podepsanou smlouvu s klubem – smlouvu nutno přiložit jako žádosti o dotaci)
- Max pro jeden klub = 20.000 Kč
Posouzení a předložení návrhů dotací na trenérskou činnost za poskytovatele od:
- sportovní komise a pracovní skupiny pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice

