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POMÁHÁME SPORTOVNÍM NADĚJÍM JIŽ OD ROKU 1993

Název grantu:

TALENT PLZEŇ 2021
Podpora mimořádných sportovních talentů a sportovních kolektivů v Plzni
(ev. číslo: 30221)
Základní informace:
- Časové vymezení grantu (výsledky za období): od 6. 10. 2020 do 4. 10. 2021
(úč. doklady musí být z období od 1. 1. 2021 - 30. 11. 2021)
- Uzávěrka pro podávání žádostí: 4. 10. 2021
- Místní působnost: území města Plzně
- Určeno pro: sportovce a sportovní kolektivy (družstva) ve věkové kategorii od 12 (v odůvodněných případech
od 10) do max. 19 let (odměna za dosažené sportovní výkony)
- Žadatelé: fyzické osoby neziskového charakteru (úspěšní sportovci, resp. jejich zákonní zástupci – rodiče)
nebo právnické osoby neziskového charakteru (spolky, tělovýchovné jednoty, sportovní kluby,
samostatné sportovní oddíly).
Kontakt:

Nadace sportující mládeže (NSM)
Podmostní 4, 301 00 Plzeň
www.nsm.cz; e-mail:granty@nsm.cz; info@nsm.cz

GRANTOVÁ PRAVIDLA
pro granty vyhlášené správní radou NSM z dotace statutárního města Plzeň
(informace, pravidla a pokyny pro grantové období 2021)
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A) Vstupní vymezení grantu TALENT PLZEŇ
Záměry a cíle grantu
Grant TALENT Plzeň vychází z postupného členění způsobu podpory výběru a výchovy sportovních
talentů v Plzni, který se vytvářel v létech 1993 – 1999. Poté se tato forma podpory mladých a úspěšných
sportovců stala součástí komplexního Příspěvku ke koncepci sportu v Plzni. Záměrem grantu je snaha
poskytnout finanční podporu, která je určitou formou odměny za dosažené sportovní úspěchy.
Grant je vypisován pouze pro sportovce z Plzně (mají trvalé bydliště v Plzni nebo jsou členy plzeňského
sportovního subjektu), protože k přidělování příspěvku využíváme finanční prostředky z dotace poskytnuté
statutárním městem Plzeň.
Statisticky je dokázáno, že největší finanční zátěž v období sportovních začátků nesou rodiče. Ať již se
jedná o nákup sportovního vybavení a potřeby spojené s péčí o sportovní růst jednotlivce nebo další náklady.
Statut NSM hovoří též o podpoře výchovy, tudíž rozvoje osobnosti mladého sportovce. V tomto směru
je správní rada NSM odpůrcem předčasné sportovní specializace. Z tohoto důvodu je upřednostňována podpora
úspěšných sportovců ve věku od 15 do 19 let (horní věková hranice je vymezena tím, že sportovci nebylo 20 let
k datu uzávěrky podávání žádostí pro příslušné grantové období). Grant Talent Plzeň je ale otevřený sportovcům
ve věku od 12 (v odůvodněných případech 10) let. Finanční podpora ve věku nižším než 15 let je chápána
především jako forma povzbuzení a vyjádření zájmu o pokračování v dlouhodobé a cílené přípravě mladého
sportovce. Zároveň je nutné vnímat, že sportovci by měli dbát také na kvalitu svého všeobecného vzdělání. Proto
je součástí žádosti pro jednotlivce kolonka „Prospěch ve škole“. Údaje zde vyplněné by se měly vztahovat
k poslednímu vysvědčení na konci školního roku.
Sportovci, kteří prospěli s vyznamenáním (a tuto skutečnost doloží kopií posledního vysvědčení),
obdrží k nadačnímu příspěvku bonus v podobě jeho navýšení o částku až 1 000 Kč. Tento bonus již bude
součástí odsouhlasené částky nadačního příspěvku. Vyúčtování proběhne standardním způsobem, tj. částka
příspěvku odpovídající odsouhlasenému účelu použití se vyúčtuje jako jeden celek.

Prezentace úspěchů sportovních nadějí aneb trocha mediálních povinností
Příspěvek z grantu TALENT Plzeň je první částí možného ocenění sportovních úspěchů mládeže
v Plzni. Každým rokem jsou nejhodnotnější výkony a výsledky oceňovány při vyhlášení Sportovce Plzně
v dětských a mládežnických kategoriích v obřadní síni.
Úspěchy

plzeňských

sportovců

jsou

prezentovány

také

na

internetových

stránkách

www.sportovecplzne.cz, Facebooku NSM atd. Je proto žádoucí, aby podporovaní sportovci (samozřejmě je
možné ve spolupráci s rodiči, trenéry, klubem nebo svazem) zasílali aktuální informace o mimořádných
sportovních úspěších, kterých v průběhu roku dosáhnou. Informace je možné průběžně zasílat na e-mail:
info@nsm.cz. Ideálně doplněné o foto (s vyřešenými autorskými právy) a případně i komentářem či vyjádřením
sportovce apod. Následně mohou být zveřejněny v sekci Aktualit na www.sportovecplzne.cz.
Zařazení do programu podpory z grantu TALENT Plzeň by tak pro sportovce zároveň mělo sloužit jako
sbírání zkušeností pro jednání a komunikace se sponzory, médii atd.
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Základní podmínky pro žadatele
V grantových pravidlech dáváme sice možnost žádat o příspěvek sportovnímu subjektu, jehož je
sportovec členem, upřednostňujeme ale zájem samotného úspěšného sportovce. Proto ke smluvním podkladům
přidáváme několik upřesňujících formalit. Na formuláři žádosti - Jednotlivci se objevuje podpis sportovce. Tento
požadavek je spojen s tím, že podpisem dotyčný registruje podporu, která je mu věnována.
Grant TALENT Plzeň je určen k podpoře úspěšných jednotlivců, nikoliv výhradně k podpoře sportovců
v individuálních sportech. O příspěvek tedy mohou žádat i sportovci, kteří v rámci kolektivního sportu dosáhli
mimořádného ocenění (člen reprezentace, nejlepší střelec, brankář či jiné doložitelné ocenění).
V rámci grantu TALENT Plzeň je možné přispět i celému sportovnímu kolektivu. Tedy např.
družstvům, která v soutěži kolektivů dosáhla vynikajících úspěchů.
Jako u většiny donátorů je naším přáním, aby byl příspěvek od NSM vhodně prezentován. To
samozřejmě nelze požadovat před přidělením příspěvku. U právnických osob se zejména v případě
dlouhodobější podpory jako vhodné jeví umístění desky (banneru) v areálu sportoviště, podmínkou je zveřejnění
informace o podpoře na internetových stránkách atd. U podpory směřované přímo jednotlivcům žádáme o
prezentaci podpory po přidělení příspěvku, a to např. v oficiálních materiálech klubu, za který se sportovec
zúčastňuje soutěže, ale i prostřednictvím sportovce samotného v úrovni, která je individuální a pro něho
přijatelná (logo na dresu, prezentace podpory v tisku, na osobních internetových stránkách, sociálních sítích
apod.). Pro podporované sportovce by zároveň mělo jít o určitou formu sbírání zkušeností ve vztahu k jednání
s možnými sponzory a partnery resp. plnění sponzorských povinností sportovce vůči svým partnerům.
Prezentace podpory, kterou od Nadace sportující mládeže dotyčný dostal, je vyžadována především v
případě opakované podpory. V takovém případě doložte prezentaci spolu s žádostí o nadační příspěvek. Na
zajištění prezentace je možné využít i prostředky z příspěvku od NSM.

B) Instrukce k tvorbě projektu (žádosti) a jeho vyhodnocení
Kdo může žádat o nadační příspěvek, časové vymezení a uzávěrka grantu
Nadační příspěvek grantu TALENT Plzeň je určen pro:
1.

fyzické osoby neziskového charakteru (nelze spojovat se živnostenským oprávněním), tzn. že
žádat mohou úspěšní mladí sportovci od 10 do 19 let (nejsou-li plnoletí tak prostřednictvím
svého zákonného zástupce), kteří provozují sport v rámci sportovního svazu uznávaného
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které odpovídá za sportovní reprezentaci ČR.

2.

právnické osoby neziskového charakteru (spolky, tělovýchovné jednoty, sportovní kluby,
samotné sportovní oddíly)

Dle toho, zda žádáte o příspěvek pro jednotlivce či právnickou osobu, si vyberte příslušný formulář.
Dosažené výsledky doložte (žebříčky, kopie diplomů, novinové články,..).
Z individuálního příspěvku nejsou vyloučeni vynikající jednotlivci v kolektivních sportech. V těchto
případech je třeba v žádosti specifikovat jak úspěšnost družstva, tak úspěchy osobní (reprezentační nominace,
úspěchy v reprezentačním kolektivu).
Za nosné pro udělení nadačního příspěvku jsou považovány úspěchy dosažené na úrovni mistrovství ČR
a vrcholných soutěží daného sportu za účasti zástupců většiny krajů ČR. Význam je přikládán i výsledkům
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dosaženým na Olympiádě dětí a mládeže (projekt Českého olympijského výboru), pokud se v předmětném
období konala. Na mezinárodní úrovni bereme v potaz výsledky dosažené v kvalitní konkurenci srovnatelné se
špičkovou úrovní sportovního odvětví v ČR.
Nadační příspěvek se z účetního hlediska poskytuje účelově a zpětně v rozsahu kalendářního roku 2021
na náklady spojené se sportovní přípravou (např. sportovní vybavení potřebné pro výkon daného sportu,
případně přímo související se sportovní přípravou sportovce, soutěže a s nimi spojené startovné, doprava a
ubytování, soustředění,...) v rámci daného období včetně jednorázových akcí - soutěží v zahraničí, na něž byl
sportovec vyslán, nebo byla účast doporučena sportovním svazem a musí si částečně hradit náklady na cestu a
pobyt (dále viz kap. 2). V případě udělení nadačního příspěvku musí být při vyúčtování náklady jednoznačně
doloženy a prokázány. V případě nejistoty ohledně případného užití nadačního příspěvku a způsobu vyúčtování
nás předem kontaktujte.
Časové

vymezení

grantu

se

vztahuje

na

sportovní

úspěchy

dosažené

v

době

mezi

5. 10. 2020 do 4. 10. 2021. Časové vymezení grantu se vztahuje k výčtu sportovních úspěchů, nikoliv však
k předkládaným účetním dokladům při vyúčtování. Ty musí být z období mezi 1. 1. 2021 až do dne, kdy jsou
odevzdány jako podklady k vyúčtování nadačního příspěvku, tj. nejpozději k 30. 11. 2021 (pozdější datum je
uznatelný v případě předložení opraveného vyúčtování v termínu stanovením NSM).
S ohledem na specifika daná opatřeními proti šíření pandemie Covid-19 v předmětném období je možné
uvést např. průběžné výsledky (výsledky z nedohraných soutěží) nebo doplnit o další samostatný komentář, jak
opatření ovlivnila sezónu.
Pro grantové období 2021 byla stanovena jediná uzávěrka žádostí, a to 4. října 2021. Z hlediska
nastavení grantu je vhodné podávat žádost až ke konci časového období, aby v žádosti bylo zahrnuto co nejvíce
sportovních úspěchů.

Požadavky na žádost o nadační příspěvek
1. Formulář a jeho přílohy


Projekt ve formě vyplněné žádosti (viz Formulář žádosti na grant TALENT Plzeň pro rok 2021 (ev. č.
30221) doplněný o požadované přílohy:

1.1. Fyzická osoba neziskového charakteru – viz www.nsm.cz, Sekce Pro žadatele – Grant Talent Plzeň Formulář žádosti pro fyzickou osobu.


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.



Pokud byl dotyčný sportovec v minulosti příjemcem nadačního příspěvku od NSM, doloží v případě
opakované žádosti způsob prezentace spolu s novou žádostí o nadační příspěvek.



Souhlas se zpracováním osobních údajů (je samostatnou součástí formuláře žádosti).



Nepovinná příloha: Kopie posledního vysvědčení (u sportovců, kteří doloží, že prospěli
s vyznamenáním, může dojít k navýšení celkové výše nadačního příspěvku až o 1000 Kč).
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1.2. Právnická osoba neziskového charakteru - viz www.nsm.cz, Sekce Pro žadatele – Talent Plzeň Formulář žádosti pro právnickou osobu



Kopie diplomů prokazujících umístění sportovce (družstva/družstev) na soutěžích, nominační dopisy,
aktuální výpisy žebříčkového postavení u individuálních disciplin, případně úspěchy družstva, za které
startuje ve svazové soutěži, tabulky apod.



Výpis z příslušného (např. spolkového) rejstříku, kterým se zároveň dokládá oprávněnost zastupovat
subjekt. Případně lze doložit kopií stanov a kopií usnesení nebo zápisu z valné hromady, kde je jasně
specifikováno, kdo je statutárním zástupcem subjektu na příslušné funkční období, tzn. v době podání
žádosti).



Výkaz zisku a ztrát za uplynulé účetní období (nejaktuálnější, jaký je k dispozici v době podání
žádosti).



Potvrzení nebo kopie smlouvy s peněžním ústavem, že účet uvedený v žádosti je účtem žadatele
(případně kopie výpisu z banky, na kterém je uveden majitel a číslo účtu).



Souhlas se zpracováním osobních údajů (je samostatnou součástí formuláře žádosti)



V případě opakované žádosti způsob prezentace NSM jako poskytovatele příspěvku v předcházejícím
období.

2. Pro všechny žadatele
2.1. Nadační příspěvek lze poskytnout pouze jedenkrát na daný účel/akci.
Mezi uznatelné náklady patří např.


sportovní vybavení (musí být určeno pro podporované sportovce, musí sloužit pro výkon
provozovaného sportu nebo pro související sportovní přípravu),



náklady na soustředění, účast na významných závodech, soutěžích,



rehabilitace, regenerace (z podpory jsou ale vyloučeny speciální potravinové doplňky a léčebné
prostředky – medikamenty apod.)



odborné služby (např. servis sportovního vybavení),



náklady na zvláštní osobní přípravu, speciální analýzy apod.

V případě nejasností ohledně uznatelnosti konkrétních dokladů nebo způsobu dokladování konkrétních nákladů
(např. doprava/cestovné) doporučujeme nás předem kontaktovat a vyžádat si konzultaci.
2.2. Nadační příspěvky nejsou poskytovány zejména na:
a) krytí nákladů vědeckých projektů,
b) úhradu dluhů fyzických a právnických osob,
c) aktivity, které by znamenaly zásah do tržního prostředí či narušení hospodářské soutěže (Zákon č. 143/2001
Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů v platném znění),
d) zmírňování hospodářského rizika či krytí ztrát z podnikání, souvisejících s povinnou péčí o životní prostředí,
čistotu a pořádek,
e) náklady na reprezentaci (tj. na občerstvení, pohoštění, dary a obdobná plnění);
f) mzdy funkcionářů, služby a odměny členů statutárních orgánů právnických osob;
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g) tvorbu kapitálového jmění;
h) odpisy majetku;
i) DPH, pokud může žadatel uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo požádat o její vrácení v
souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění;
j) daně, pokuty a sankce;
k) pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným
majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000,Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a
vstupní cena vyšší než 60.000,- Kč) – nevztahuje se na investiční projekty;
l) opravy, údržbu nebo zhodnocení majetku města, pokud není příjemci dotace svěřen městem do správy;
m) ostatní sociální výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních
předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, příspěvky na rekreaci
apod.);
n) splátky půjček, leasingové splátky, úhrada dluhů;
o) nespecifikované (nezpůsobilé) výdaje tj. výdaje, které nelze účetně doložit;
p) úroky;
q) další výdaje, které zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, neuznává jako výdaje k
zajištění a udržení zdanitelných příjmů, pokud žadatel je poplatníkem daně z příjmů.
r) investice
s) přerozdělování finančních prostředků dalšímu právnímu subjektu
t) 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.
u) členské příspěvky

3. Způsob podání žádosti:
3.1. Žádost se podává na formuláři v jednom vyhotovení zaslaném včetně požadovaných příloh.
3.2. Adresa pro podání žádosti: viz kontakt na úvodní straně grantových pravidel.
Z preventivních důvodů souvisejících s pandemií Covid-19 bude příjem žádostí o nadační příspěvky v rámci
grantu Talent Plzeň probíhat následujícím způsobem:
- Žádost na předepsaném formuláři (dostupné ke stažení jednotlivci: WORD, PDF. Družstva: WORD, PDF)
zašlete v elektronické podobě na e-mail: granty@nsm.cz nebo poštou na adresu: Nadace sportující mládeže,
Podmostní 4, 301 00 Plzeň.
- Žádost je možné zaslat ve formátu Word nebo PDF. V případě zaslání vyplněné žádosti ve Wordu je
potřeba stránky, kde jsou podpisy, naskenovat (nebo vyfotit), a také zaslat (ideálně zašlete jak ve Wordu tak
v PDF).
- Příjem žádosti Vám potvrdíme na e-mail, ze kterého bude žádost zaslána (kontaktní e-mail uvedený v
žádosti).
- Originál žádosti si uschovejte.
- Nemáte-li možnost zaslat žádost elektronickou cestou a pokud to budou umožňovat aktuálně platná
epidemiologická opatření, je možné žádost doručit i osobně. Výhradně po předchozí dohodě na konkrétní
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termín. Termín lze sjednat prostřednictvím e-mailu: info@nsm.cz. Následně je nutné dodržet potvrzený čas
návštěvy. Zároveň je nutné dodržovat aktuálně platná preventivních opatření (ochrana nosu a úst ve
vnitřních prostorách atd.).
3.3. Za právnické osoby podává žádost osoba oprávněná jednat jejím jménem.
3.4. Upozornění: Neúplné žádosti (včetně příloh) a projekty nesplňující termín podání žádosti nebudou zařazeny
do vyhodnocení a nebudou předloženy k posouzení. NSM není povinna upozorňovat žadatele na dodání
chybějících příloh.

4. Doporučení:
Doporučujeme žadatelům založení kopie žádosti. Zamezíte tím rozporům při vyúčtování příspěvku (především
účel užití příspěvku).

C) Vyhodnocení žádostí a stanovení výše příspěvku
1. Vyhodnocování žádosti


Podané žádosti vstupně posuzuje hodnotící komise. Správní rada NSM do ní nominuje odborníky na sport
dětí a mládeže.



V hodnotící komisi mohou být zastoupeni členové správní a dozorčí rady NSM nebo pracovníci NSM.



Členové hodnotící komise jednají samostatně a nezávisle.



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



Návrhy hodnotící komise o poskytnutí jednotlivých příspěvků schvaluje správní rada NSM. Její rozhodnutí
je konečné. Žadatel nemá na příspěvek právní nárok.

2. Možné důvody pro vyloučení žádosti ze schvalování správní radou NSM:
 žádost byla podána po termínu uzávěrky
 žádost není kompletní, neobsahuje všechny požadované přílohy
 ve formuláři nejsou vyplněny všechny požadované údaje
 právní subjekt má pozastavenou činnost nebo činnost nevykazuje
 žádost 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, porušení smlouvy apod.
Výši příspěvku nelze předem určit, závisí na úrovni dosažených sportovních výsledků, počtu žadatelů,
fin. možnostech NSM a v případě opakované žádosti na vyhodnocení spolupráce z předcházejících let včetně
(bezproblémové vyúčtování, prezentace NSM,...). V případě přidělení nadačního příspěvku u žádostí pro
kolektivy je minimální výše příspěvku 3 000 Kč, u fyzických osob 2 000 Kč (není-li žádáno o nižší částku).
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D) Podmínky poskytnutí nadačního příspěvku po kladném posouzení
žádosti SR NSM
1. Smluvní požadavky


Nadace sportující mládeže uzavře s příjemcem nadačního příspěvku (pokud je sportovec plnoletý
v době podpisu smlouvy plnoletý, může smlouvu podepsat buď on sám nebo jeho zákonný
zástupce, v případě neplnoletých sportovců podepisuje smlouvu zákonný zástupce; u právnických
osob podepisuje smlouvu osoba/osoby oprávněná(é) zastupovat subjekt) smlouvu o poskytnutí
nadačního příspěvku.



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
obsažen ve smlouvě.

2. Způsob prezentace NSM


Příjemce nadačního příspěvku se zavazuje vhodnou formou prezentovat podporu NSM; způsob
prezentace lze dojednat individuálně, je však povinnou podmínkou.



U právnických osob se zejména v případě dlouhodobější podpory jako vhodné jeví umístění desky
(banneru) v areálu sportoviště.



Vhodný způsob prezentace: informace o podpoře NSM na internetových stránkách, prostřednictvím
sociálních sítí, ve výroční zprávě a dalších oficiálních tiskových a propagačních materiálech…



U podpory směřované přímo jednotlivcům žádáme o informování veřejnosti následně po přidělení
příspěvku. Jednak v oficiálních materiálech klubu, za který se sportovec zúčastňuje soutěže, ale i
prostřednictvím sportovce samotného v úrovni, která je individuální a pro něho přijatelná (logo na
dresu, prezentace podpory v tisku apod., na osobních, oddílových nebo svazových internetových
stránkách, prostřednictvím sociálních sítí, zmínka v médiích…).



Pokud byl dotyčný sportovec/sportovní subjekt v minulosti příjemcem nadačního příspěvku od
NSM, doloží v případě opakované žádosti způsob prezentace spolu s novou žádostí o nadační
příspěvek jako přílohu. Na zajištění prezentace je možné využít i prostředky z příspěvku od NSM.
Logo v elektronické podobě je k dispozici na stránkách www.nsm.cz, sekce O nadaci – Ke stažení.

3. Vyúčtování nadačního příspěvku


Způsob vyúčtování obecně probíhá dle informací obsažených v těchto Grantových pravidlech.



Vyúčtování předloží žadatel obvykle při podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
O konkrétním postupu při provedení vyúčtování budou úspěšní žadatelé informování
prostřednictvím e-mailu uvedeného v žádosti. Provedení vyúčtování může být uzpůsobeno
s ohledem na opatření spojená s prevencí šíření Covid-19. Návod k provedení vyúčtování bude
k dispozici na www.nsm.cz a www.sportovecplzne.cz.



Vyúčtování předkládá žadatel na předepsaném formuláři vyúčtování nadačního příspěvku grant
„Talent Plzeň“. 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 budou po
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označení vráceny). Doklady musí odpovídat účelu, na který byl příspěvek schválen. Veškeré kopie
podkladů si vytvoří žadatel sám.


Daňové doklady musí splňovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou. U faktur je třeba doložit
jejich proplacení (výpisem z banky, pouhý příkaz k převodu není dostačující). U fyzických osob
není potřeba předkládat výpis z účtu v případě bezhotovostní platby kartou.



Nadační příspěvek lze využít na prokazatelné náklady, které jsou nezbytné, jejichž výše
nepřesahuje výši obvyklou v daném místě a čase a které jsou identifikovatelné a podložené
originálními účetními doklady.



V případě dopravy (cestovné na soutěže a turnaje) lze náklady proplácet do výše ceny hromadné
dopravy (autobus, vlak, letadlo).



Převedení nadačního příspěvku na účet příjemce bude provedeno na základě předložení originálů a
kopií platebních dokladů vztahujících se k účelu možného použití. Po kontrole budou originály
dokladů příjemci dotace vráceny. Ze všech předložených dokladů musí být jednoznačně patrný účel
platby, a to především, pokud je nadační příspěvek určen pro konkrétní věkovou kategorii (žactvo a
dorost), mělo by např. u dopravy být jednoznačně průkazné kdo a kam cestoval, za jakým účelem.



V případě právnických osob statutární zástupci žadatele garantují, že proúčtované doklady nejsou a
ani nebudou duplicitně použity k čerpání dotací z jiných zdrojů, např. Komise pro sport a mládež
Rady města Plzně, MO, ČSTV, ČOS, KÚ, státní rozpočet,… Příklad: Z dokladu na částku 10 000
Kč lze proúčtovat 5000 Kč u NSM a zbylých max. 5000 Kč u jiného subjektu. Nelze ale proúčtovat
např. 5000 Kč u NSM a 7000 Kč uplatnit k vyúčtování další dotace či příspěvku.



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).



Žadatel je povinen respektovat v účelu použití nadačního příspěvku „Zásady pro zadávání
veřejných zakázek financovaných z prostředků města Plzně“ a zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách.



Pokud může žadatel uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo požádat o její
vrácení v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění, bude od předložených dokladů k
proplacení finanční dotace i spoluúčasti DPH odečtena.



Ostatní informace je možno získat nejlépe písemným dotazem (info@nsm.cz).



Obzvlášť pečlivě zkontrolujte, zda jste správně uvedli číslo účtu a kód banky.

Naplnění podmínek pro poskytnutí nadačního příspěvku musí proběhnout nejpozději do 30. 11. 2021
(dodání úplných podkladů k proplacení příspěvku).

E) Závěrem
Před podáním projektu, prosím, zkontrolujte, zda je Vaše žádost kompletní (včetně příloh a všech
požadovaných dokumentů) a na správném formuláři. Znovu zkontrolujte, zda jste všechny údaje vyplnili
správně.
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Nezapomeňte zvláště zkontrolovat, zda jste správně uvedli e-mailovou adresu. Veškerá další
komunikace bude ze strany NSM probíhat především elektronickou poštou. Případné změny adresy elektronické
pošty včas nahlaste.
O přidělení příspěvku jsou všichni úspěšní žadatelé informováni e-mailem. V případě, že e-mail
s informací o poskytnutí příspěvku neobdržíte, kontaktujte nejlépe v průběhu října NSM.

Přejeme Vám hodně úspěchů ve vaší činnosti !
Chcete být aktuálně informování o činnosti NSM, možnostech podpory, akcích i dalších zajímavostech?
Sledujte:
o internetové stránky www.nsm.cz a www.sportovecplzne.cz
o facebook NSM: https://www.facebook.com/NadaceSportujiciMladeze/
NSM každoročně připravuje vyhlášení Sportovce Plzně. Nominujte úspěšné sportovce v kategoriích
žactva a dorostu. Uzávěrka obvykle na přelomu roku.
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