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POMÁHÁME SPORTOVNÍM NADĚJÍM

Název grantu:

SPORTOVEC PLZNĚ 2018
(ev. číslo: 30319)
Základní informace:
- Časové vymezení (sportovní výsledky): 1. 1. 2018 až 31. 12. 2018
(účetní doklady musí být z období od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019)
- Uzávěrka pro podávání žádostí: 9. 1. 2018
- Místní působnost: území města Plzně
- Určeno pro: sportovce ve věkové kategorii od 10 do max. 19 let (ocenění za dosažené sportovní výkony)
- Žadatelé: sportovní subjekty (spolky, TJ/SK, oddíly, sportovní svaz, školní sportovní klub (AŠSK); u
jednotlivců může být žadatelem i škola event. zákonný zástupce sportovce (nelze-li žádost podat prostřednictvím
sport. subjektu)
Kontakt:

Nadace sportující mládeže (NSM)
Podmostní 4, 301 00 Plzeň
T.: 377 236 696 | I: www.nsm.cz | E: info@nsm.cz
konzultační hodiny: pondělí a středa 10-12 a 14-18 hod.

GRANTOVÁ PRAVIDLA
pro granty vyhlášené správní radou NSM z dotace statutárního města Plzeň
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A) Vstupní vymezení grantu Sportovec Plzně
Záměry a cíle grantu
Grant Sportovec Plzně je spojen s nominací pro vyhlášení Sportovce Plzně v kategoriích
žactva a dorostu. Vychází z postupného členění způsobu podpory výběru a výchovy sportovních
talentů v Plzni, jehož základ vznikl v létech 1993 – 1999.
Je součástí koncepčního systému iniciace zájmu mládeže o sport a podpory výborných
sportovních výkonů aplikovatelného i v jiných krajských městech. Zmiňovaný grant lze považovat za
nadstavbu grantu Talent Plzeň, z něhož mohou plzeňští sportovci žádat o nadační příspěvky na základě
výsledků dosažených v předcházejícím období.
Grant Sportovec Plzně je vypisován pouze pro sportovce z Plzně (jednotlivce a družstva),
protože při přidělování příspěvku využíváme finanční prostředky z dotace poskytnuté statutárním
městem Plzeň. V případě jednotlivců platí, že navržený sportovec má trvalé bydliště v Plzni a nebo
v daném roce působil v plzeňském sportovním klubu. V takovém případě nemusí být naplněna
podmínka trvalého bydliště v Plzni.
Záměrem grantu je snaha ocenit a prezentovat představitelům města, médiím i široké
veřejnosti úspěchy plzeňských sportovců v kategoriích mladšího žactva, staršího žactva a dorostu. Při
této příležitosti jsou zároveň vyhlašovány nejlepší sportovní akce zařazené do projektu TOP Junior
Sport Plzeň, oceňováni jsou také trenéři mládeže (za daný rok a také za dlouholetou práci s mládeží).
V kategorii dorostu je ve spolupráci se ZČU v Plzni v rámci slavnostního odpoledne vyhlašována také
Cena rektora Západočeské univerzity v Plzni udělovaná za skloubení sportovních a studijních
výsledků.
Vyhlášení nejlepších sportovců města je obvykle pořádáno pod záštitou primátora města a
patří mezi nejprestižnější sportovně-společenské události roku. Samotné slavnostní vyhlášení se koná
v obřadní síni radnice. Sportovci přebírají ocenění z rukou čelných představitelů města a také
vynikajících seniorských sportovců minulosti i současnosti.
Oceněným sportovcům NSM uděluje nadační příspěvek (výše je odstupňována dle věkové
kategorie s bonusem pro vítěze v kategoriích jednotlivců), a spolu s městem Plzeň a městskými
obvody také upomínkové předměty a další drobné ceny.
Nedílnou součástí Vyhlášení je i výstava, na níž jsou všichni nominovaní sportovci i kolektivy
představeni v podrobnějších profilech. Ty jsou zveřejněny také na webových stránkách
www.sportovecplzne.cz nebo Facebooku NSM.
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B) Instrukce k podání nominace (žádosti)
V rámci grantu Sportovec Plzně mohou být nominováni:
1. jednotlivci spadající do příslušných věkových kategorií, kteří provozují sport v rámci sportovního
svazu uznávaného MŠMT ČR (odpovídá za sportovní reprezentaci ČR).
2. družstva spadající do příslušných věkových kategorií, která provozují sport v rámci sportovního
svazu uznávaného MŠMT ČR.
Sportovec Plzně – jednotlivci a družstva
Vymezení věkových kategorií (jednotlivci i družstva) dle data narození
mladší žactvo: 2008 - 2006 (10 - 12 let)
starší žactvo: 2005 - 2003 (13 - 15 let)
dorost: 2002 - 1999 (16 - 19 let)
(vždy od 1. 1. do 31. 12. daného roku)
Pozn: Pokud bylo výborného výsledku dosaženo ve vyšší věkové kategorii, než do které sportovec
spadá, také to nezapomeňte uvést.
Trenéři
a) Trenér/trenérka roku mládeže
Vedle základních údajů (jméno, příjmení, sportovní odvětví, datum. nar., kontakty na
trenéra/trenérku) by součástí nominace měl být výčet nejvýznamnějších úspěchů sportovců
(především ve věku do 19 let), které nominovaný trenér/ka v daném roce trenérsky vedl nebo
na jejichž přípravě se podílel. Dále by součástí nominace měl být i jeho stručný životopis,
případně zdůvodnění nominace. Nominaci není potřeba podávat na zvláštním formuláři. Spolu
s nominací zašlete na e-mail: info@nsm.cz také několik fotografií trenéra/trenérky.
b) Ocenění za dlouholetou práci s mládeží
Nadace sportující mládeže dlouhodobě shromažďuje nominace na ocenění trenérů za
dlouhodobou obětavou práci s mládeží. Vedle základních údajů (jméno, příjmení, sportovní
odvětví, datum. nar., kontakty na trenéra) by součástí návrhu na ocenění měl být především
životopis s důrazem na trenérskou práci s mládeží.

Nominaci není potřeba podávat na

zvláštním formuláři.
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Akce TOP Junior Sport Plzeň
Dále je oceňována nejlepší z akcí zařazených do programu TOP Junior Sport Plzeň. Pořadatelé těchto
akcí nemusí podávat přihlášku, jsou ve své kategorii do nominace zařazeni automaticky.

Požadavky na nominaci (žádost)
Pečlivě vyplňte všechny požadované údaje v Návrhu kandidáta na vyhodnocení nejlepších
sportovců města Plzně, včetně charakteristiky sportovce na zadní straně. Dosažené výsledky doložte
(žebříčky, výsledkové listiny, kopie diplomů, novinové články,..). Nezapomeňte dodat také
požadované fotografie, které budou použity pro vytvoření profilu na výstavu, webových stránkách
www.sportovecplzne.cz atd.
V kategorii jednotlivců lze nominovat i vynikající zástupce kolektivních sportů. V těchto
případech je třeba v návrhu specifikovat jak úspěšnost družstva, tak úspěchy osobní (reprezentační
nominace, úspěchy v reprezentačním kolektivu).
Na jednom formuláři uvádějte pouze jednoho kandidáta nebo pouze jeden kolektiv.
V každé kategorii navrhujte maximálně jednoho nejúspěšnějšího sportovce. V případě
mimořádných sportovních úspěchů několika jednotlivců v jedné kategorii uveďte vlastní návrh pořadí
s pořadovým číslem před jménem sportovce (případně můžete pořadí zdůvodnit v příloze).
Za nosné při vyhodnocování nominací jsou považovány zejména úspěchy dosažené na úrovni
mistrovství ČR a vrcholných soutěží daného sportu za účasti zástupců většiny krajů ČR. Význam
přikládáme i výborným výsledkům dosaženým na Olympiádě dětí a mládeže (projekt Českého
olympijského výboru). Na mezinárodní úrovni se berou v potaz především výsledky dosažené na MS,
ME a z akcí s kvalitní konkurencí srovnatelnou se špičkovou úrovní sportovního odvětví v ČR.

a)

Projekt ve formě vyplněného Návrhu kandidáta (viz Návrh kandidáta na vyhodnocení
nejlepších sportovců města Plzně za rok 2017 (ev. č. 30319) doplněný o požadované
přílohy:



Kopie diplomů prokazujících umístění na soutěžích, nominačních dopisů, aktuální výpis
žebříčkového postavení u individuálních disciplin, případně úspěchy družstva, za které startuje
ve svazové soutěži atd.



Podklady pro vytvoření profilů nominovaných jednotlivců i družstev na výstavě v mázhauzu
radnice, webu apod. (podrobnosti viz níže).

4 - „Sportovec Plzně“

www.nsm.cz | www.sportovecplzne.cz | sport.plzen.eu
b)

Příspěvek je určen na nákup sportovního vybavení a náčiní pro osobní potřebu (nelze jej
použít na doplňkovou výživu, iontové nápoje, rehabilitace, oddílové příspěvky apod.).
Nadační příspěvek lze poskytnout pouze jedenkrát na daný účel.

c)

Nadační příspěvky nejsou poskytovány zejména na:



investice



mzdy a odměny rozhodčím a trenérům



licenční poplatky



úhradu záloh



nespecifikované a účetně nedoložitelné výdaje



úhradu půjček



přerozdělování finančních prostředků dalšímu právnímu subjektu



opravy a údržbu nemovitostí a nářadí



na doplňkovou výživu (speciální pitný režim a další podpůrné prostředky, regeneraci apod.).
Omezení se netýká nákladů na stravování v souvislosti s pobytovými náklady, tzn. s běžným
stravováním.



na oddílové příspěvky

d)

Podání žádosti:


Žádost se podává výhradně na aktuálním předepsaném formuláři
s přílohami v jednom vyhotovení zaslaném NSM včetně požadovaných
příloh.


-

Způsob podání žádosti (viz Kontakt na úvodní straně grantových pravidel):

Osobně – v konzultačních hodinách (pondělí a středa 10-12 a 14-18 hod. – aktuální
informace o době pro osob. konzultace najdete na www.nsm.cz, sekce Aktuality).

-

Poštou – nejpozději s datem uzávěrky.

-

Elektronickou poštu lze použít k zaslání fotografií případně doplňujících informací
k návrhu a u návrhu na ocenění trenérů.


Za právnický subjekt podává žádost osoba oprávněná jednat jejím jménem.



Upozornění: Neúplné žádosti (včetně příloh) a projekty nesplňující termín
podání žádosti nebudou zařazeny do vyhodnocení a nebudou předloženy
k posouzení hodnotící komisi a následně ani správní radě NSM.

Doporučení: Doporučujeme žadatelům vytvoření kopie žádosti.
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Časové vymezení, uzávěrka grantu
Časové vymezení se vztahuje na sportovní úspěchy dosažené v době mezi 1. 1. 2018 - 31. 12.
2018. V případě vyúčtování nadačního příspěvku děleného v rámci tohoto grantu Sportovec Plzně
však předkládané účetní doklady musí být z období od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.
Uzávěrka pro podávání návrhů na Sportovce Plzně je 9. 1. 2018.
Vyhodnocení projektů (žádostí) a stanovení výše příspěvku


Podané návrhy (nominace) posuzuje odborná komise. Jsou do ní nominováni odborníci na sport
dětí a mládeže.



V odborné komisi mohou být zastoupeni i zástupci správní a dozorčí rady NSM nebo pracovníci
NSM.



Členové odborné komise jednají samostatně a nezávisle.



Je-li člen odborné komise současně členem správní rady, revizorem nebo členem dozorčí rady,
zaměstnancem nebo osobou jim blízkou žadatele (předkladatele návrhu), je z posuzování příslušné
žádosti vyloučen.



Návrh odborné komise schvaluje správní rada NSM. Její rozhodnutí je konečné. Žadatel nemá na
příspěvek právní nárok.

Důvody vyloučení žádosti ze schvalování správní radou NSM:
 nominace byla podána po termínu uzávěrky
 nominace není kompletní, nejsou doloženy výsledky či další požadované
přílohy
 ve formuláři nejsou vyplněny všechny požadované údaje
 právní subjekt má pozastavenou činnost nebo činnost nevykazuje
 projekt postrádá informace potřebné pro jeho správné a věcné posouzení
 uvedení nesprávných nebo nepravdivých informací
 v předcházejícím grantovém období došlo ke zneužití nadačního příspěvku
k jiným než stanoveným účelům

Smluvní podmínky poskytnutí nadačního příspěvku a finanční vyrovnání po kladném
posouzení žádosti (projektu) SR NSM
 podmínkou pro proplacení nadačního příspěvku je uzavření smlouvy,
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 finanční prostředky jsou poskytovány příjemci nadačního příspěvku
výhradně v bezhotovostní formě na základě předložených účetních
dokladů,
 nadační příspěvek je poskytován účelově, závazný termín pro vyúčtování
nadačního příspěvku je 30. 4. 2019,
 příjemce nadačního příspěvku se zavazuje vhodnou formou prezentovat
podporu NSM,
 způsob vyúčtování obecně probíhá dle informací obsažených v těchto
Grantových pravidlech; přesné pokyny pro vyúčtování obdrží příjemci
nadačního příspěvku spolu s poukázkou s uvedením výše příspěvku.
Obecný způsob vyúčtování:


Nadační příspěvek získaný jako ocenění v rámci Sportovce Plzně je možné v případě
jednotlivců využít na nákup sportovního vybavení a náčiní pro osobní potřebu (příspěvek
nelze použít na doplňkovou výživu, iontové nápoje, rehabilitace, oddílové příspěvky apod.).



Nadační příspěvek bude proplacen bezhotovostním způsobem, a to po předložení vyplněného
formuláře pro vyúčtování a účetních dokladů (paragon nebo faktura – v případě faktury je
třeba doložit její proplacení).



U příspěvku pro družstvo připojí podpis a razítko statutární zástupce sportovního subjektu.
Příspěvek je určen výhradně členům oceněného družstva (sportovní vybavení, event. i jako
příspěvek na soustředění, startovné apod.).



Celková výše předložených účetních dokladů může být vyšší, než kolik činí uváděný nadační
příspěvek, proplatit ho však bude možné pouze do avizované částky. Pokud budou předložené
doklady na částku nižší, lze nadační příspěvek proplatit pouze do výše doložených účetních
dokladů.



Vyúčtování předkládá žadatel po podepsání smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na
předepsaném formuláři vyúčtování nadačního příspěvku grant „Sportovec Plzně“. K
vyplněnému formuláři vyúčtování je třeba doložit originály faktur či účtenek. V případě, že si
originály potřebujete ponechat, je třeba doložit i jejich kopie (originály Vám budou po
označení vráceny). Doklady musí odpovídat účelu, na který byl příspěvek schválen. Veškeré
kopie podkladů si vytvoří žadatel sám.



Daňové doklady (faktury) musí splňovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou. U
bezhotovostně hrazených faktur je třeba doložit jejich proplacení.



Převedení nadačního příspěvku na účet příjemce bude provedeno na základě předložení
originálů a kopií platebních dokladů vztahujících se k účelu možného použití. Po kontrole a
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označení budou originály dokladů příjemci nadačního příspěvku vráceny. Ze všech
předložených dokladů musí být jednoznačně patrný účel platby a to především, když je
nadační příspěvek určen např. pro žactvo a dorost, např. u dopravy, kdo a kam cestoval, název
soutěže apod.


Statutární zástupci žadatele garantují, že proúčtované doklady nejsou a ani nebudou souběžně
použity k čerpání dotace z jiného zdroje, např. Komise pro sport a mládež Rady města Plzně,
ÚMO, ČSTV, ČOS, KÚ, státní rozpočet, ….



V případě zjištění, že příjemce použil některý z účetních dokladů k vyúčtování z více než
jednoho zdroje, bude přistoupeno k sankci (minimálně vrácení celého nadačního příspěvku).



Zálohové faktury nebudou propláceny.



Pokud je žadatel plátcem DPH, bude vyúčtování nákladů provedeno bez DPH.



Ostatní informace je možno získat nejlépe písemným dotazem (info@nsm.cz), případně
telefonicky v době konzultačních hodin (pondělí a středa 10-12 a 14-18 hod.).



Vyúčtování grantu Sportovec Plzně musí proběhnout nejpozději do 30. 4. 2019 .

C) Závěrem
Před podáním nominace (žádosti), prosím, zkontrolujte, zda je Vaše žádost kompletní (včetně
příloh a všech požadovaných dokumentů) a na správném formuláři.
Nezapomeňte zvláště zkontrolovat, zda jste správně uvedli e-mailovou adresu. Veškerá další
komunikace bude ze strany NSM probíhat převážně elektronickou poštou. Případné změny adresy
elektronické pošty tudíž nahlaste včas.
Sportovcům/sportovním subjektům, nominovaným mezi oceněné na slavnostní vyhlášení v
obřadní síni radnice, bude zaslána pozvánka. Přehled nominovaných bude v průběhu února zveřejněn
na internetových stránkách NSM (www.nsm.cz, sekce Aktuality). V případě, že budete uvedeni
nominovanými a pozvánku neobdržíte, kontaktujte neprodleně NSM.
Přejeme Vám hodně úspěchů ve vaší činnosti!

Chcete být aktuálně informování o činnosti NSM, možnostech podpory, akcích i dalších
zajímavostech?
Sledujte internetové stránky www.nsm.cz a www.sportovecplzne.cz nebo Facebook NSM.
Objednejte si elektronický Bulletin. N adresu info@nsm.cz zašlete e-mail, do předmětu uveďte
„Bulletin“.
Informace o dalších možnostech podpory od NSM naleznete v sekci“Pro žadatele“ na
internetových stránkách www.nsm.cz. Žadatelé z Plzně by měli věnovat pozornost zejména
sekci grant Talent Plzeň.
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