Příloha č. 1/B Programu Města Nový Jičín na podporu sportu

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
Popis kritéria
1.

2.

3.

4.

5.

Počet bodů

Členská základna - počet registrovaných členů do 20let dle svazových statistik:
0-100 členů

1 člen = 1 bod

101-200 členů

1 člen = 5 bodů

201 a více členů
Průměrný roční členský příspěvek na jednoho člena (v roce podání žádosti):
bez příspěvku
do 250,- Kč včetně
do 500,- Kč včetně
do 1.000,- Kč včetně
do 2.000,- Kč včetně
do 3.000,- Kč včetně
do 5.000,- Kč včetně
nad 5.000,- Kč
Průměrný počet hodin tréninků za týden:
více než 10
5 až 10
2 až 4
méně než 2
Sportovní činnost dětí a mládeže (území):
v rámci ČR
v rámci kraje
v rámci okresu
v rámci NJ

1 člen = 10 bodů
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Počet výjezdů na zápasy, závody pořádané mimo Nový Jičín
v průběhu předchozího roku:
více než 40
30 až 40
20 až 29
10 až 19
méně než 10
bez výjezdů

6.
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Počet výjezdů:
v rámci ČR …..x 30
v rámci kraje …..x 20
v rámci okresu ….x 10
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7.

Dosažené úspěchy v pravidelné činnosti v předchozím období 2 let (při hodnocení sportovní
úspěšnosti se přihlíží k velikosti sportovního odvětví v ČR):

převážně republikové úspěchy
převážně krajské úspěchy
převážně okresní úspěchy
bez úspěchu
8.

9.

Působnost žadatele na území města v letech:
déle než 35 let
20
20 až 35 let
15
5 až 19 let
10
méně než 5 let
5
Soulad s cílem vyhlášeného Programu, přínos realizace projektu pro Město Nový Jičín:
0-1000

Určení výše dotace:
1 Dotace bude stanovena dle dosaženého bodového hodnocení.
výše rozpočtu podprogramu
x

dosažené bodové ohodnocení = výše dotace

součet všech udělených bodů
2

Dotace smí činit nejvýše 70 % uznatelných výdajů na projekt uvedených v rozpočtu.

3

Výše dotace nemůže přesáhnout částku uvedenou v žádosti.

4

Maximální výše poskytnuté dotace u tohoto Podprogramu je 1 400 000 Kč.
Částka výpočtu bude zaokrouhlována na stokoruny dolů.
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