Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Olomouckého kraje

PRAVIDLA ŽÁDOSTI
o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku na
„Krajská SpSM“v Olomouckém kraji pro SR 2020/2021
I. Úvodní ustanovení
Těmito pravidly se upravuje postup a podmínky pro poskytování neinvestičních
finančních příspěvků z rozpočtu Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže
Olomouckého kraje (dále jen Nadační fond).
II. Podmínky pro poskytnutí
Neinvestiční finanční příspěvky mohou být poskytnuty žadatelům, kteří mají
ucelenou strukturu mládeže (přípravky, MŽ, SŽ, SD) a nejsou zařazeny do systému
SpSM FAČR nebo SCM FAČR. Podají řádně vyplněnou žádost volnou formou. Pro
poskytování příspěvků kromě splnění dalších podmínek uvedených v těchto
Pravidlech je nezbytné, aby Nadační fond žádost projednal.
O poskytnutí neinvestičních finančních příspěvků podle těchto pravidel rozhoduje
Správní rada Nadačního fondu po vydání stanoviska komise mládeže O-KFS, která
se vyjádří k věcné stránce, potřebnosti a kvalitě zpracování žádosti. V roce 2020
budou žádosti o neinvestiční finanční příspěvky předkládány k projednání
Nadačnímu fondu jako samostatný bod nejpozději do zářijového zasedáním 2020.
III. Zásady při poskytování neinvestičních finančních příspěvků:
1. Neinvestiční finanční příspěvky se poskytují na základě žádostí podávaných
od července 2020. Žádost musí obsahovat
-

kopii smlouvy s bankovním ústavem o vedení účtu
čestné prohlášení o vedení podvojného účetnictví
seznamy hráčů a trenérů všech věkových kategorií a mládežnických týmů, které v klubu
působí, včetně jejich ID ve FAČR, u trenérů dále nutno uvést, platnou trenérskou licenci

2. Žádosti se podávají na vlastním formuláři v písemné podobě (fyzicky nebo
poštou). Místem podání žádostí je sekretariát OKFS který je následně předá
k projednání komisi mládeže a připraví na nejbližší zasedání Nadačního fondu.
3. V případě nedostatečně vyplněné nebo neúplné žádosti se tato vyřadí z dalšího
posuzování.
4. Na neinvestiční finanční příspěvek z prostředků Nadačního fondu není právní
nárok a nemusí být poskytnut v požadované výši.
5. Celková výše neinvestičních finančních prostředků,které budou postupně
uvolňovány Nadačním fondem je limitována objemem finančních prostředků,
které Nadační fond získá.

6. Neinvestiční finanční příspěvek se poskytuje na základě smlouvy uzavřené mezi
Nadačním fondem a žadatelem na běžný účet žadatele (ne termínovaný).
Smlouvu připravuje sekretář OKFS a podepisuje předseda Nadačního fondu
Příspěvek se poskytuje bezhotovostním převodem. Vyúčtování poskytnutých
neinvestičních finančních příspěvků zajišťuje příjemce dle termínů uvedených ve
smlouvě odevzdáním na OKFS. Pravidla, žádosti s čestným prohlášením je
zveřejněna na webových stránkách www.kfsol.cz . v sekci Nadační fond.
- čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele u klubů,které žádaly
finanční příspěvek v předešlých letech.Prohlášení nahrazuje doklady
,které jsou potřebné doložit společně se žádostí o finanční příspěvek
mimo seznam trenérů u jednotlivých věkových kategorii s patřičnou
licencí. V případě nesplnění požadavku na kvalifikaci trenérů ztrácí
klub možnost přidělení finančního příspěvku. V případě opakované
neúčasti trenéra na utkání dané kategorie bude klub nucen vrátit
finanční příspěvek v plné výši zpět Nadačnímu fondu.Stejně tomu
bude i v případě,pokud klub v rozehraném ročníku odhlásí některé
družstvo mládeže z krajských(okresních) soutěží.
IV. Požadované trenérské licence :
- KP dorostu – minimálně UEFA B licence
- KP žáci - minimálně UEFA B licence
- ostatní mládežnické soutěže – minimálně licence C
7. Schválený neinvestiční finanční příspěvek nelze použít na nákup darů (mimo
ceny v soutěžích a odměnu trenérů mládeže) a pohoštění (mimo pitný režim a
celodenní stravu účastníků při sportovních soutěžích).
- údržbu a provoz sportovních zařízení a administrativních či obdobných budov;
- na úhradu finanční částky za přestup hráčů ,dle přestupního řádu FAČR
- finanční leasing osobních automobilů a dalšího hmotného majetku podle
zákona o daních z příjmů nebo předpisů upravujících účetnictví
8. Neinvestiční finanční příspěvek se poskytuje bezhotovostním převodem.
9. Poskytnutý neinvestiční finanční příspěvek není převoditelný na jiný subjekt.
10. Jednomu žadateli(jedno IČ) může být poskytnut v daném soutěžním ročníku
pouze jeden tento neinvestiční finanční příspěvek. Neinvestiční finanční příspěvek
ale nemusí být poskytnout žadateli, který obdržel v daném kalendářním roce
finanční příspěvek z jiných dotačních titulů např. Významných projektů
Olomouckého kraje, případně z dalších dotačních titulů Olomouckého kraje
zaměřených na obsahově stejný projekt jako neinvestiční finanční příspěvek
poskytovaný dle těchto Pravidel.
11. Součástí žádosti o neinvestiční finanční příspěvek z rozpočtu Nadačního fondu je
Čestné prohlášení (vzor na webu Olomouckého KFS část Nadační fond) které
doloží žadatel k žádosti.

V. Kritéria pro hodnocení projektu
1.
2.
3.
4.
5.

hodnocení důvěryhodnosti žadatele (reference, zkušenosti)
hodnocení věcné a časové reálnosti projektů
hodnocení přínosu projektu pro Olomoucký kraj a jeho obyvatele
případná další specifická kritéria dle jednotlivých oblastí
vícezdrojové financování projektu

VI. Náležitosti smlouvy
V uzavřené smlouvě o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku bude mimo
jiné stanoveno:
1. účelovost a hospodárnost neinvestičního finančního příspěvku včetně časové
použitelnosti neinvestičního finančního příspěvku
2. způsob a podmínky použití neinvestičního finančního příspěvku
3. vymezení uznatelných a neuznatelných výdajů (např. příspěvek nelze použít na
podnikatelskou činnost)
4. stanovení období, ve kterém budou výdaje na projekt považovány za uznatelné
(v jakém období před uzavřením smlouvy nebo až po jejím uzavření).
5. způsob a termíny vyúčtování poskytnutého neinvestičního finančního příspěvku
a zpracování závěrečné zprávy o využití neinvestičního finančního příspěvku
6. postup při nedodržení stanoveného účelu, porušení rozpočtové kázně, případně
při nevyčerpání neinvestičního finančního příspěvku
7. povinnost příjemce neinvestičního finančního příspěvku propagovat Olomoucký
krajský fotbalový svaz a Nadační fond za jehož spoluúčasti akce proběhla
8. povinnosti oznámit do 15 dnů od takové skutečnosti svůj případný zánik,
transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce apod.
VII. Uzavření smlouvy
Po schválení žádosti Správní radou Nadačního fondu předloží žadatel, případně
osoba oprávněná jednat za žadatele, před podpisem smlouvy v tištěné podobě dále
uvedené doplňující údaje a podklady:
1. doklad prokazující oprávněnost jednat za žadatele o neinvestiční finanční
příspěvek (volba a jmenování statutárního zástupce žadatele)
2. kopii smlouvy o založení účtu kam má být neinvestiční finanční příspěvek
poukázán
3. fotokopii dokladu o přidělení identifikačního a daňového identifikačního čísla
žadateli
4. čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele (viz Příloha na webu)
VIII. Správní rada Nadačního fondu pro podporu fotbalové mládeže Olomouckého kraje
může v odůvodněných případech rozhodnout o výjimce z těchto pravidel.
V Olomouci 20.7.2020

