Informace zájemcům o dotaci pro TJ a SK pro rok 2017 z programu MŠMT VIII – Organizace sportu
ve sportovních klubech
Kdo může žádat: Spolek (tedy TJ nebo SK), jehož hlavním předmětem činnosti je, v souladu s jeho
stanovami, sportovní činnost nebo spolek, který vykonává sportovní činnost hasičského sportu,
kterou vykonává po dobu nejméně 2 let v den podání žádosti. Do této doby lze započítat i dobu, po
kterou byla shodná sportovní činnost vykonávána jinou formou neziskové organizace (např. občanské
sdružení).
Jak žádat: Prostřednictvím elektronického systému MŠMT IS-SPORT na adrese

http://is-sport.msmt.cz
Termín podání: 30. 11. 2016 (1. kolo), a to jak elektronicky přes zmíněný systém, tak současně i
poštou na adresu MŠMT, dle podmínek zveřejněných v dokumentu „Dotační neinvestiční programy
státní podpory sportu pro spolky na období 2017-2019“, především kapitola 4.8 (popis programu),
kapitola 7 (popis předkládání žádostí včetně popisu registrace každého žadatele do systému ISSPORT) a kapitola 9 (řízení, zabezpečení a hodnocení programů). Podání žádosti po 30. 11. 2016 pro
1. kolo nebude možné, systém bude uzavřen.
Kdo poradí: buď místně příslušné Servisní centrum sportu ČUS nebo sekretariát ČAST – Jan
Brothánek (jan.brothanek@ping-pong.cz, 602 588 748)
Další základní informace: jsou zveřejněny na internetových stránkách MŠMT
http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019
Obecná informace k dotačnímu programu MŠMT č. VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech
(výtah):
1) O dotaci může žádat spolek, který má aspoň 12 členů mladších 18 let, za mládež do 18 let se
považují osoby mladší 18 let nebo osoby, které v roce podání žádosti (2016) dosáhly 18 let.
2) Žadatel doloží k žádosti jmenný seznam dětí a uvede rok narození.
3) Sportovní činnost probíhá v rozsahu aspoň 1 hodina týdně.
4) Každý oprávněný žadatel (tzn. spolek z oblasti tělovýchovy a sportu) může podat do
programu právě jednu žádost, podá-li jich více, bude z programu vyřazen.
5) Žadatel vykáže (např. výpisem z účetnictví), že členové mládežníci platí roční členský
příspěvek minimálně 100 Kč.
6) Do informačního portálu MŠMT žadatel nahraje základní dokumenty spolku (např. ve
formátu PDF), tedy hlavně:
a. Aktuální stanovy,
b. Výpis ze spolkového rejstříku (lze vygenerovat na internetu),
c. Zápis z poslední členské schůze,
d. Účetní závěrku za poslední uzavřené účetní období,
e. Dokument z banky osvědčující existenci bankovního účtu ve prospěch žadatele
(smlouva, dispozice, atp.).
7) Součástí žádosti je rozpočet nákladů projektu, na který žadatel bude prostředky čerpat.
Využití dotace je popsáno ve výše zmíněném dokumentu, kapitola 4.8.4.
Tento dokument je pouze informativní, přesné znění podmínek dotačního programu MŠMT č. VIII je
uveden na internetových stránkách MŠMT v dokumentu „Dotační neinvestiční programy státní
podpory sportu pro spolky na období 2017-2019“.

