Sokolská župa plukovníka Švece
Sokolovská 122c, 586 02, Jihlava
tel: 567 210 233

FOND ROZVOJE
Grantový program na modernizace a rekonstrukce sportovních a tělovýchovných zařízení Tělocvičných jednot
Sokol - Sokolské župy plukovníka Švece
Jednotlivé projekty budou posouzeny Předsednictvem župy plukovníka Švece, které rozhodne o přiznání
podpory konkrétním žadatelům. S výsledkem tohoto budou žadatelé seznámeni v zápisu ze zasedání
předsednictva župy.
Podpora z Fondu rozvoje župy plukovníka Švece nepředstavuje nárokový příspěvek, nejde ani o správní řízení a
proti rozhodnutí se nelze odvolat.
Pokud žadatel obdržel dotaci od Kraje Vysočina (nebo jiného dotačního titulu), žádá podle pokynu v části A.
Pokud nežádá (nebo neobdržel) dotaci od Kraje Vysočina, řiďí se pokyny v části B.

Výzva k podání žádostí
Sokolská župa plukovníka Švece vyhlašuje výzvu na finanční podporu z fondu rozvoje na rok 2018 pro sokolské
jednoty župy. Podpora umožní finančně přispět na projekty vedoucí ke zkvalitnění zázemí pro členy sokolských
jednot.

Celkový objem finančních prostředků:

800 000,- Kč

Charakteristika projektu, na který lze žádat o finanční podporu:






musí se jednat o projekty „investičního“ charakteru, které povedou ke zlepšení funkčnosti stavby a
dlouhodobě ke zlepšení podmínek pro sportovní a tělovýchovnou činnost členů jednot, např. výměna
topení, výměna oken, rekonstrukce sociálních zařízení apod.,
musí jít o nemovitý majetek jednoty,
nesmí se jednat o jednorázové opravy, např. zasklení okna,
nesmí se jednat o nákup sportovních pomůcek a nářadí.

Obecné podmínky:










výše finančního příspěvku je stanovena na max. 40 000,- Kč na jednu sokolskou jednotu, nejvýše však
1/3 celkových vlastních nákladů na projekt,
finanční prostředky může jednota čerpat na více projektů až do vyčerpání celkové stanovené
maximální částky podpory.
Mezi neuznatelné náklady patří: náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH,
pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok na
odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné výši)
projekt může být spolufinancován i z jiných zdrojů,
projekt byl zahájen nejdříve 1. 1. 2018. Pouze od tohoto období mohou vznikat uznatelné náklady
projektu a musí být také uhrazeny,
podpora bude vyplacena po ukončení projektu na základě doložených účetních dokladů, závěrečné
zprávy a fotodokumentace
je možné žádat na již ukončené akce, které splňují podmínky výzvy a byly realizovány od 1. 1. 2018,
s úspěšnými žadateli bude podepsána Smlouva o poskytnutí dotace, která je přílohou č. 2 výzvy.

Termín a podmínky pro předložení žádostí:



žádosti mohou být předkládány průběžně od 1. 1. 2018.
podepsaná žádost včetně příloh musí být předložena osobně v kanceláři župy, nebo poštou na adresu:
Sokolská župa plk. Švece, Sokolovská 122, 586 01 Jihlava, nebo naskenovaná ve formátu *.pdf emailem
na adresu zupaplksvece@seznam.cz.

Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese http://zupaplksvece.cz/dotace/

Varianty žádosti
A. TJ obdržela dotaci na projekt z dotačního titulu Kraje Vysočina (nebo jiného dotačního
titulu)
Žádost:
žadatel spolu se stručně vyplněnou žádostí, která je přílohou č. 1 výzvy, doloží kopii podepsané smlouvy o
poskytnutí podpory z daného dotačního titulu.
Výše podpory:
 výše finančního příspěvku je stanovena na max. 40 000,- Kč na sokolskou jednotu, nejvýše však
1/3 celkových vlastních nákladů na projekt (např. náklady na projekt 100 000,- Kč, z Fondu Vysočiny
40 000,- Kč, z Fondu rozvoje 1/3 z 60 000,- Kč, tj. 20 000,- Kč),
 finanční prostředky může jednota čerpat na více projektů až do vyčerpání celkové stanovené
maximální částky podpory.
Hodnocení žádosti:
pokud TJ doloží smlouvu o dotaci z Kraje vysočina, obdrží finanční podporu automaticky, pokud jsou ve fondu
dostatečné finanční prostředky.
Závěrečná zpráva:
žadatel pošle na župu kopii závěrečné zprávy, která byla odeslána Kraji Vysočina.

B. TJ nežádá o dotaci na akci z dotačního titulu Kraje Vysočina (nebo jiného dotačního
titulu)
Žádost:
žadatel odevzdá podrobně vyplněnou žádost, která je přílohou č. 1 výzvy.
Výše podpory:
 výše finančního příspěvku je stanovena na max. 40 000,- Kč na sokolskou jednotu, nejvýše však
1/3 celkových vlastních nákladů na projekt,
 finanční prostředky může jednota čerpat na více projektů až do vyčerpání celkové stanovené
maximální částky podpory.
Hodnocení žádosti:
žadatel obdrží finanční podporu na základě splnění podmínek tohoto fondu a rozhodnutím Předsednictva župy
plukovníka Švece.
Závěrečná zpráva:
žadatel pošle na župu závěrečnou zprávu, vyúčtování projektu (včetně kopií účetních dokladů a
fotodokumentace), které jsou přílohou č. 3 výzvy.

Schváleno Valnou hromadou Sokolské župy plukovníka Švece dne 28. února 2018.

Martin Zuzaňák v.r.
jednatel župy

Ing. Radek Stejskal v.r.
starosta župy

