Město Náchod

DOTAČNÍ PROGRAM
z výnosu města ze sázkových her
na podporu individuálního sportu fyzických osob
reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku
Dotační program z výnosu města ze sázkových her na podporu individuálního sportu fyzických
osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku byl schválen Radou města
Náchoda dne 14. prosince 2020.
Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:
- na celoroční činnost fyzických osob v oblasti individuálního sportu dosahujících velmi
dobrých výsledků i na soutěžích probíhajících mimo území ČR
Důvody podpory stanoveného účelu:
- podpora vrcholového sportu jako reprezentace města a vynikající vzor mladým
obyvatelům města Náchoda
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města
na podporu stanoveného účelu:
- 70 000 Kč
Maximální možná výše dotace v jednotlivém případě:
- 25 000 Kč
Okruh způsobilých žadatelů:
- fyzické osoby reprezentující svou sportovní činností město Náchod v oblasti
individuálního sportu na soutěžích probíhajících mimo území ČR
Lhůta pro podání žádosti:
- od 20. ledna 2021 do 28. února 2021
Kritéria pro hodnocení žádosti
- kritériem pro výši poskytnuté dotace bude výše nákladů žadatele na sportovní činnost
a jeho výsledky na soutěžích probíhajících mino území ČR dle údajů, které žadatel
uvede v přílohách žádosti
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:
- duben 2021
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Podmínky pro poskytnutí dotace:
- žadatel musí splňovat alespoň jednu z následujících dvou podmínek: žadatel má
bydliště na území města Náchoda nebo je žadatel členem nebo odchovancem
některého z náchodských sportovních oddílů
- žádost musí být podána ve stanovené lhůtě, na žádosti podané po stanovené lhůtě
nebude brán zřetel
-

žádost i všechny přílohy musí být opatřeny originálním podpisem žadatele
v případě přidělení dotace bude příjemce dotace dostatečně viditelně reprezentovat
město Náchod na své sportovní výstroji či výzbroji
bezdlužnost vůči městu Náchodu a jím zřizovaným organizacím

Vzor žádosti a obsah jejich příloh:
- vzor žádosti a je k dispozici na webových stránkách města Náchoda
www.mestonachod.cz, záložka Život ve městě, Sport, Sportovní dotace
(http://www.mestonachod.cz/zivot-v-nachode/sport/dotace/)
- žadatel k žádosti přiloží:
- zprávu o sportovní činnosti za rok 2020 včetně dosažených úspěchů
na soutěžích konajících se mimo území ČR
- přehled nákladů na sportovní činnost za rok 2020
Adresa, kam je třeba podat žádost:
- Město Náchod, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Masarykovo náměstí 40,
547 01 Náchod, nebo elektronicky e-mailem na adresu: podatelna@mestonachod.cz,
nebo do datové schránky města Náchoda: gmtbqhx.
- V případě elektronického podání musí být dokumenty podepsány elektronickým
podpisem!
Kontaktní osoba:
- Mgr. Jan Špaček, odborný pracovník pro kulturu, sport a cestovní ruch, Městský úřad
Náchod, tel. 491 405 218, mob. 778 434 178, e-mail: podatelna@mestonachod.cz

Program byl zveřejněn na elektronické úřední desce Městského úřadu Náchod dne: 18. 12. 2020.

Roman Toušek
vedoucí odboru kultury,
sportu a cestovního ruchu
MěÚ Náchod
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