
Metodický pokyn k čerpání neinvestičních dotací - „Organizace sportu“, 

na rok 2017  
 

VV MSSST vydává tento metodický pokyn k žádostem o „neinvestiční dotaci “. 

 

1) Projekty mládežnického stolního tenisu: 

Podpora je zaměřena na plnění sportovní, organizační a obsahové činnosti okresních, městských a 

regionálních svazů stolního tenisu, klubů a oddílů  sdružených v MSSST. Podpora je realizována v rámci 

všeobecné sportovní činnosti na projekty, týkající se sportovní činnosti v mládežnických kategoriích a 

pořádání akcí v Moravskoslezském kraji. 

 

 

2) Podmínky pro udělení dotace: 

- uvedená akce se musí uskutečnit s vědomím a schválením příslušného svazu,  

- žadatel musí zajistit propagaci akce (uvedením ve sportovním kalendáři daného svazu, rozesláním 

   propozic dané skupině možných účastníků, zveřejněním na www), 

- uvedená akce se musí uskutečnit, 

- žadatel musí doložit uskutečnění akce (zasláním kompletních výsledkových listin – v tištěné podobě,  

  seznamu účastníků – v tištěné podobě, s rokem narození a příslušnosti k oddílu/klubu, apod.), 

- žadatel musí o dotaci požádat. 

 

 

V Programu – Organizace sportu lze dotaci použít pouze na : 

 organizační zajištění sportovní činnosti mládeže v oddílech a klubech, ale pouze na náborové 

turnaje mládeže; 

 organizační zajištění sportovní činnosti mládeže v okresních, městských a regionálních svazech, 

ale pouze na bodovací turnaje mládeže a okresní přebory mládeže - jednotlivců. 

 

 Organizační zajištění 
 

a) náklady spojené s pronájmy místnosti při konání náborových turnajů mládeže 

b) náklady spojené s pronájmy místnosti při konání bodovacích turnajů a přeborů mládeže jednotlivců 

 

 

 

3) Dotace nesmí být použita na: 

 úhradu pořízení investičního majetku, 

 úhradu úroků, penále, srážek a dalších finančních postihů, 

 úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku, 

 reklamní a propagační činnost, 

 úhradu daňového zatížení bez účelových nákladů, 

 na mzdové náklady, 

 na úhradu výdajů údržby a provozu sportovních zařízení, která jsou v nájmu nestátních 

neziskových organizací na dobu kratší než 10 let, 

 na krytí povinné spoluúčasti při čerpání dotací poskytnutých z jiných státních institucí. 

 

Formulář „Žádost o dotaci“ zašlete nejpozději do 25.8.2017 na e-mailovou adresu 

jiri.olbricht@volny.cz . 

 

 

 

V Ostravě   24.7.2017          Jiří Olbricht v.r. 

Schváleno VV MSSST        předseda MSSST 
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