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Summary

The bachelor’s work is at the biginnig  focused on general charactrization and

analysis  of  mentioned  problemes  –  endowment  policy  of   The  Usti  Region  and  sport

support by The Usti Region. It gets through this short characterization  to main merit – the

analysis and statistics of  specific period of  the years 2002 – 2007. The particular years are

separately described and statistically specified about financial sum which went to

programme Sports and leisure time activities. This chapter contains not only amount of

financial resources expended by The Usti Region on mentioned programme, but also the

general summary of awarded money receivers. Final part is engaged in evaluation of  The

Usti Region financial policy and offers posible solutions for improvement working in

mentioned programme – Sports and leisure time activities.

Keywords: The Usti Region, grant, regional authority, financial resources, applicant,

receiver.



Anotace

Předložená bakalářská práce se zpočátku zabývá obecným popisem a rozborem

uvedené problematiky, kterou je dotační politika Ústeckého kraje a podpora sportu

Ústeckým krajem. Touto stručnou charakteristikou se postupně dostává až k hlavnímu

jádru celé věci, a tím je rozbor a statistika konkrétního období za rok  2002-2007.

Jednotlivé roky jsou samostatně popsány a statisticky upřesněny o finanční částky, určené

na program Sport a volný čas. Kapitola statisticky obsahuje nejenom výši finančních

prostředků vynaložených Ústeckým krajem na uvedený program, ale také obecný přehled

příjemců rozdělených finančních prostředků. Závěr bakalářské práce se zabývá

zhodnocením dotační politiky Ústeckého kraje a nabízí možná řešení ke zlepšení

fungování  popisovaného programu – Sport a volný čas.

Klíčová slova: Ústecký kraj, dotace, Krajský úřad, finanční prostředky, žadatel, příjemce
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Úvod

Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj a podporu sportu v Ústeckém kraji,

především na statistiku a popis dotačního programu, který Ústecký kraj každoročně

vyhlašuje,  a tím je dotační program s názvem SPORT A VOLNÝ ČAS.

Shora uvedené téma je velice zajímavé. Tok finančních prostředků Ústeckého

kraje, přidělování peněz na konkrétní projekty, veškeré kroky od podání žádosti až po

samotnou realizaci projektu, to všechno jsou důvody, které mě velmi zajímají a proto jsem

se rozhodl právě o tomto tématu psát svou bakalářskou práci.

Práci rozděluji do několika fází. Nejprve se zaměřuji na vyšší územně

samosprávné celky, které byly zřízeny na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V další části  popisuji dotační politiku Ústeckého kraje (dále jen ÚK), kde se

snažím specifikovat dotační programy, které ÚK vyhlašuje. Každý dotační program je

stručně charakterizován a jedním z uvedených programů se zabývám podrobněji.

Třetí  část  se  zaměřuje  na  rozvoj  a  podporu  sportu  v  ÚK  s  ohledem  na

demografický a sociologický rozvoj žáků v ÚK.

Dále popisuji zásady ÚK pro přidělování dotací. Existují zde pevné zásady

a normy, které se musí bezpodmínečně dodržovat, aby ten,  kdo žádá o finanční podporu,

peníze získal.

Nejdůležitější kapitolou mé BP je část podrobně popisující dotační program

SPORT A VOLNÝ ČAS. Mou snahou bude podrobně popsat vývoj dotačního programu

od roku 2002 až do roku 2007. Samozřejmostí jsou statistické údaje, vystihující

financování tohoto programu.

Závěrem shrnu popisovaný program a jeho fungování v praxi. Vyzdvihuji

pozitivní, ale také negativní stránky a pokouším se objasnit funkci celého dotačního

programu.
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1. Dotační politika Ústeckého kraje v obecném měřítku

1.1      Stručná charakteristika Ústeckého kraje

V návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích bylo zavedeno územně

samosprávné řízení  v České republice, které nahradilo odvětvový systém řízení.

 Na základě reformy veřejné správy, která proběhla 1. 1. 2001, vzniklo v ČR 14

krajů: Ústecký, Liberecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Středočeský,

Královéhradecký, Pardubický, Severomoravský, Olomoucký, Zlínský, Kraj Vysočina,

Jihomoravský a kraj hlavního města Prahy.

 Kraj je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy,

vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem, podle vlastního

rozpočtu. Je samostatně spravován zastupitelstvem kraje. Mezi jeho nejdůležitější

pravomoci náleží:

· předkládání návrhů zákonů poslanecké sněmovně

· překládání návrhů Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů

· vydávat obecně závazné vyhlášky kraje

· koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat programy územního

rozvoje kraje.

· schvalovat rozpočet kraje a závěrečný účet kraje.

· zřizovat a rušit příspěvkové organizace kraje.

· poskytování dotací občanským sdružením, působící na územní kraje

v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin,

kultury, vzdělávání, vědy, zdravotnictví a ochrany životního prostředí,

v hodnotě nad 200 000 Kč

Výkonným orgánem kraje je rada, která při výkonu své působnosti odpovídá

zastupitelstvu. Rada kraje:

· zabezpečuje hospodaření podle schváleného rozpočtu

· stanovuje počet zaměstnanců kraje, zařazených do krajského úřadu

· zřizuje a zrušuje komise rady, jmenuje a odvolává jejich předsedy a členy
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· přezkoumává opatření přijatá krajským úřadem v samostatné působnosti

· vyřizuje návrhy, připomínky a podměty obcí a právnických osob s územního

obvodu kraje

· vydává nařízení kraje

· rozhoduje o poskytování dotací občanským sdružením, působící na území kraje

v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, kultury,

vzdělávání, vědy, zdravotnictví a ochrany životního prostředí, v hodnotě do

200 000 Kč

Kraj navenek zastupuje hejtman. S náměstkem hejtmana podepisuje právní

předpisy kraje. Po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele

krajského úřadu.

Další jeho pravomoci:

· odpovídá za informování občanů o činnosti kraje

· odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý

kalendářní rok

· na základě zmocnění v zákoně zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní

orgány

Zastupitelstvo  může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá

stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu kraje. Předsedou výboru je vždy člen

zastupitelstva. Vždy je zřízen výbor:

· finanční

· kontrolní

· výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky

kraje. Provádí kontrolu využití dotací, poskytnutých krajem z jeho prostředků. Kontrolní

výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady a dodržování právních předpisů

ostatními výbory a krajským úřadem. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

posuzuje a vyjadřuje se k rejstříku škol a školských zařízení a k záměrům na poskytování

dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu a jiné.
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             1.2       Dotační politika Ústeckého kraje

 Ústecký kraj si je vědom své odpovědnosti za rozvoj tohoto kraje, a proto

realizuje vlastní dotační politiku, která je zaměřena na podporu veřejně prospěšných

činnosti. Hlavní cíle dotační politiky kraje jsou:

· zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje a životních

podmínek

· zlepšení kvality života a mezilidských vztahů

· rozvoj a zvýšení spolupráce v kraji

· rozvoj cestovního ruchu včetně rehabilitace turistických atraktivit

· překonání problémů souvisejících se znečištěním prostředí

· společné financování rozvojových projektů v kraji.

Zastupitelé Ústeckého kraje se na svém zasedání dne 24. 4. 2002 shodli na

principech poskytování dotací:

1) Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytování dotací

fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na

území Ústeckého kraje (dále jen „kraje“).

2) Dotací  se  rozumí  výdaj  z  rozpočtu  kraje  ve  smyslu  §  10  odst.  1  písm.  i)  zákona

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů. Zásady upravují postup od přístupu na základě jednotlivých

projektů až k postupnému zahrnutí pružného dotačního mechanismu.

3) Zastupitelstvo kraje určí v rozpočtu na příslušný kalendářní rok celkovou částku

na dotační programy.

4) Hlavní cíle dotační politiky jsou:

- zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje

a životních podmínek,
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- zlepšení  kvality života a mezilidských vztahů

- rozvoj a zvýšení spolupráce v kraji

- rozvoj cestovního ruchu včetně rehabilitace turistických atraktivit

- překonání problémů souvisejících se znečištěním prostředí

- společné financování rozvojových projektů v kraji.

5) Kritéria vhodnosti:

regionální význam projektu

6) Dotace se poskytuje dle výsledků výběrového řízení na základě předloženého

projektu, který splňuje všechna kritéria vhodnosti pro předložení, výběr

a realizaci projektů na vyhlašované dotační programy, které jsou vymezeny

v těchto zásadách.

7) Na poskytnutí dotace není právní nárok.

8) Žadatel může předložit více než jeden projektový návrh.

9) Finanční prostředky v rámci dotace lze poskytnout na projekty s dobou trvání

méně než 12 kalendářních měsíců, maximálně však na dobu 1 kalendářního roku

s povinností předložit roční vyúčtování. Poskytnutá dotace musí být využita

v rámci roku na účel, na který byla přidělena, a vyúčtována ve stanoveném

termínu.

10) Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu vhodných nákladů

přímo souvisejících s realizací projektu v souladu se schváleným rozpočtem.

V rozpočtu projektu nesmí být kalkulován zisk. Zisk nesmí být žádným

způsobem realizován.

11) Dotace bude poskytována po:1

a) průběžně, na základě předložených účetních dokladů

b) zálohově

1 Úvodní slovo k dotační politice Ústeckého kraje
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12) Zastupitelstvo může stanovit pro vybrané oblasti a programy minimální limit

vlastních zdrojů financování projektu.

13) Z dotace nelze hradit výdaje na pohoštění a dary, s výjimkou věcných cen,

zejména u sportovních, uměleckých a podobných soutěží pro děti a mládež, které

jsou součástí projektu. Dále nesmí být dotace použita na pořízení resp. opravy

a rekonstrukce nemovitostí, na úhradu jakýchkoliv členských poplatků, na

financování podnikatelských nebo výdělečných aktivit, na úhradu nájemného na

základě smluv o finančním pronájmu a na úhradu splátek jistiny a úroků z úvěrů

a z půjček.1

            1.3       Dotační programy Ústeckého kraje

Mezi dotační programy, které ÚK podporuje patří:

PROGRAM ROZVOJE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY
(EVVO) V ÚSTECKÉ KRAJI

Ekologické vzdělávání a ekologická výchova jsou dva odlišné pojmy. Hlavními

cíly ekologického vzdělávání je osvojení si co nejvíce poznatků a informací o životním

prostředí, o narušení přírody a o možných formách řešení tohoto problému. Naproti tomu

ekologická výchova je uplatnění všech znalostí a vědomostí v praxi, dodržování základních

hodnot o ochraně životního prostředí a osvojení si praktických návyků, které se vztahují

k přírodě a ke společnosti.

Aby tento dotační program dosáhl shora uvedených cílů, je zapotřebí, aby se do

ekologické výchovy a vzdělání velkou měrou zapojila také rodina, škola a mediální

prostředky. Jde tedy o to, aby děti, ale samozřejmě i dospělí byli dostatečně informováni

a také aby sami přispěli k tvorbě příznivého společenského mikroklimatu. Dalo by se tedy

říci, že hlavním a nejdůležitějším cílem tohoto programu je, aby člověk našel takovou

cestu, kdy vše bude v souladu a rovnováze s přírodou.
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PROGRAM OBNOVY VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE

Hlavním cílem tohoto programu je , aby lidé na venkově měli sami od sebe zájem

o udržení dobrého životního prostředí a starali se o kulturní památky, pečovali o přírodu,

která je s venkovem ve velmi blízkém kontaktu a aby hospodařili ekologicky a nezávadně.

Směrnice uvedeného programu nám přesně definuje cíle:

§ rozvoj ekonomických, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které rozšíří

nabídku pracovních příležitostí a možnosti obživy ve venkovských oblastech

a povedou k vyšší diverzifikaci venkovské ekonomiky, zvýší úroveň vzdělanosti

a kvalitu společenského života jako předpokladu pro zvýšení atraktivity venkova

pro trvalé bydlení.

§ zhodnocení kulturně historického potenciálu obcí a zachování krajiny a kvalitního

přírodního prostředí jako předpokladu pro rozvoj cestovního ruchu a zajištění

kvalitní rekreace pro obyvatele i návštěvníky

§ koncepční rozvoj obce na základě rozvojových dokumentů obce či mikroregionu

a realizací vzájemně provázaných a navazujících akcí.

PROGRAM PODPORY INOVAČNÍCH PODNIKATELSKÝCH INKUBÁTORŮ

Program je určen pro podnikatele zavádějící nové inovace a moderní technologie.

Program  si  také  klade  za  cíl,  dle  mého  názoru  velmi  podstatný  nejen  pro  Ústecký  kraj  -

udržet v kraji absolventy vysokých škol a dosáhnout lepší provázanosti mezi

podnikatelskou sférou a vysokými školami. Kdyby se alespoň s části podařilo tohoto cíle

dosáhnout, bylo by to určitě velmi prospěšné hlavně pro Ústecký kraj. Vysokoškolských

odborníků, ať už v jakémkoliv oboru, je velmi málo, jelikož většinou po vystudování

vysoké školy odchází  do ciziny, kde je o ně velký zájem.

Mezi další dotační programy, které ÚK vyhlašuje patří:

· program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK

· program podpory aktivit stálých profesionálních divadel, souborů a hudebních těles

působících v ÚK

· program podpory regionální kulturní činnosti
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· program podpory sociálně-zdravotních služeb

· program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK

· program podpory směru rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK

· program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými

organizacemi na regionální úrovni seniorům a osobám se zdravotním postižením

Každý z vyhlášených programů má nějaké hlavní cíle, které se za finanční

podpory ÚK snaží naplnit nebo se k nim alespoň přiblížit.

2. Rozvoj a podpora sportu na území Ústeckého kraje

Podpora sportu Ústeckého kraje se diferencuje na dvě skupiny:

      -    podpora investiční

- podpora neinvestiční

K podpoře investiční řadíme tyto položky:

§ infrastruktura

Ústecký kraj pečuje o stávající infrastrukturu a vytváří novou např. běžecké trasy,

cyklotrasy  nebo  lyžařské cesty.

§ vlastní majetek

Ústecký kraj je vlastníkem několika hřišť a dalších sportovišť, které využívají nejen

školy zřízené Ústeckým krajem, ale také široká veřejnost. Je jasné, že neustálým

používáním těchto ploch pro sportovní účely, dochází k jejich opotřebení a berme

v potaz také ničení těchto ploch vandaly, kdy nedochází k opotřebení, ale ke

konečnému zničení uvedených ploch a materiálu na nich postaveném. Ústecký kraj

vkládá finanční prostředky do oprav a úprav těchto ploch, a tím se bezpochyby snaží

podporovat nejen sport na svém území.

§ spolupráce s obcemi či jinými subjekty

Tato spolupráce spočívá např. v pomoci obcím či jiným subjektům k získání státních

finančních prostředků na různé účely, příkladem je vznik nového skateparku v Chlumci,

nad kterou prováděl metodickou dohlídku Krajský úřad ÚK.
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K podpoře neinvestiční řadíme tyto položky:

§ fond hejtmana

Poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným

právnickým a fyzickým osobám působící na území kraje v oblasti mládeže, sportu

a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání

a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat

a životního prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě

v kalendářním roce, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu.

§ dotační programy

§ olympiády

Olympiády jsou projektem Českého olympijského výboru a jsou určeny především

žákům základních škol. Od roku 2003, kdy se konala první letní olympiáda, již

proběhlo celkem 6 olympiád z toho 3 letní a 3 zimní. Na každou z těchto olympiád

vysílal Ústecký kraj několik sportovců společně s trenéry a vždy hradil veškeré náklady

s tím spojené. Celková částka všech 6 olympiád, kterou Ústecký kraj poskytl, činila

6 270 000 Kč. Je potřeba zmínit, že III. letní olympiáda byla pořádána Ústeckým

krajem2. Další olympiáda proběhne v roce 2009 v Jihočeském kraji a Ústecký kraj na

ni pro svoji výpravu vyčlenil 1 000 000 Kč.

§ soutěže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Soutěže vyhlašuje MŠMT a Ústecký kraj dohlíží v přenesené působnosti na celé

fungování vyhlášených soutěží a finančně zajišťuje veškeré náklady s tím spojené

(různé pomůcky, odměny, pronájem prostor aj.).

2 Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
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               Tab. č. 1
   Počet účastníků pravidelné zájmové činnosti ve střediscích volného

               času v Ústeckém kraji
Počet

Zájmové útvary 1 411
Účastníci celkem 16 135

děti v předškolním věku 3 442
žáci základních a středních škol 9 663
studenti vyšších odborných škol 464

Z toho

ostatní (studenti vysokých škol, dospělí, atd.) 2 566
                   Zdroj: Statistická ročenka odboru ŠMT KÚ ÚK za školní rok 2008/2009

3. Zásady Ústeckého kraje pro přidělování dotací
– program Sport a volný čas

Zastupitelstvo Ústeckého kraje ze svého rozpočtu vyčlení část finančních

prostředků na dotační programy pro fyzické a právnické osoby a následně Rada Ústeckého

kraje na základě rozpočtového opatření přerozdělí tuto částku na jednotlivé odbory

Krajského úřadu ÚK.

             3.1      Dotace

Dotací se rozumí finanční prostředky poskytnuté Ústeckým krajem z vlastního

rozpočtu a to na zaplacení části nákladů na realizaci projektu, který předložil a zveřejnil

kraj a následně vybral nejvhodnějšího kandidáta (příjemce dotace).2 Příjemce krajských

finančních prostředků dostává část z celkových nákladů na celý projekt, jelikož se vždy

musí na financování svého projektu spolupodílet.

 Žadatelem o  dotaci může být pouze subjekt, který  působí na území kraje a který

splňuje následující kritéria vhodnosti:

a) je subjektem dle bodu 2 tohoto článku,

b) je přímo odpovědný za přípravu a vedení projektu a nepůsobí jako prostředník,

c) má stabilně a dostatečně zajištěno financování vlastních zdrojů,

d) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší

    činnosti   odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.
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1)     Žadatelem o dotaci může být z hlediska právní formy, není-li v těchto

zásadách stanoveno jinak:

a)   občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění

pozdějších předpisů,

b)   obecně prospěšná společnost dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně

prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů

c)   církev, náboženská společnost nebo církevní právnická osoba dle zákona

č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví

a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích

a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů

d)    organizace s mezinárodním prvkem, jejíž činnost je povolena dle zákona

č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem

v ČSSR, ve znění pozdějších předpisů,

e)   obec nebo svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů,

f)    příspěvková organizace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která není

zřízena Ústeckým krajem

g)   příspěvková organizace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),

ve znění pozdějších předpisů,

h)   fyzická nebo právnická osoba, které vyvíjí veřejně prospěšnou činnost ve

smyslu těchto zásad,

i)   obchodní společnost nebo družstvo provozující zemědělskou výrobu

a soukromě hospodařící rolníci pro projekty spolufinancované z programu
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SAPARD (speciální předvstupní program EU pro zemědělství a rozvoj

venkova).

2) Žadatelem o dotaci nemohou být politické strany a hnutí.

3) Potencionální žadatelé nejsou oprávněni k předkládání návrhů ani

k získání dotací, jestliže:

   a)      jsou v likvidaci

b)    jsou v konkursním řízení nebo  byl na ně podán návrh na prohlášení

konkursu nebo jsou ve vyrovnacím řízení

c)      jsou účastníkem exekučního řízení na straně povinné

d)      byli pravomocně uznáni vinnými z úmyslného trestného činu,

e)      jsou vinni vážným přestupkem proti profesionálnímu chování,

f)       mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

g)       mají splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní

          pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku

          na státní politiku zaměstnanosti,

h)       pokusili se získat důvěrné informace nebo ovlivnit komisi pro výběr

                         příjemců dotací.

          4) Žadatelé o poskytnutí dotace mohou jednat jednotlivě nebo ve sdružení bez

právní subjektivity s místními subjekty. Členové sdružení musí splňovat

stejná kritéria vhodnosti jako jsou kritéria pro žadatele. V případě tohoto

sdružení jsou jeho členové povinni ustanovit z okruhu členů sdružení osobu

zodpovědnou za projekt.3

3 Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
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Odbor školství, mládeže a tělovýchovy zpracovává návrh dotačního programu,

který musí obsahovat tyto informace:

§ název dotačního programu

§ zařazení dotačního programu do konkrétní oblasti

§ sledovaný záměr

§ forma dotace a stanovení účelu použití prostředků podle ustanovení § 19 odst. 3

zákona č. 250/200 sb.

§ výše spoluúčasti příjemce dotace

§ termín vyhlášení

§ termín uzávěrky pro přijímání projektů

§ termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace

§ stanovení konzultačního místa na krajském úřadu

§ hodnotící kritéria

§ formulář obsahu žádosti

§ vzor smlouvy na poskytnutí dotace

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy předloží návrh programu komisi Rady

kraje, která návrh posoudí a postoupí Radě ÚK k vyjádření. Orgán, který je kompetentní ve

věci rozhodnout je Zastupitelstvo ÚK. Na základě usnesení Zastupitelstva ÚK dojde

k přerozdělení finančních prostředků žadatelům o dotaci.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy má jednotné formuláře, které musí každý

žadatel bezpodmínečně vyplnit a připojit k nim projekt a několik příloh, které jsou

nezbytně nutné pro podání žádosti a její následné posouzení.

Pověřený pracovník odboru, který má na starosti veškerou administrativu a práci

kolem projektů  shromažďuje a zároveň posuzuje podané žádosti. Při posuzování došlých

žádostí může nastat hned několik situací:

§ žádost bude obsahovat hrubé nedostatky a nebude splňovat zásady pro poskytování

finančních prostředků Ústeckým krajem
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§ žádost bude obsahovat nedostatky, které by správně splňovat měla, ale dají se

odstranit

§ žádost bude v pořádku a bude splňovat všechny potřebné náležitosti

Výběrová komise předloží stanovisko ke všem hodnoceným projektům a ke

každému projektu určí výši přidělených peněz.

Po schválení žádostí zastupitelstvem, se vybrané projekty zveřejní na úřední

desce a to do 10 kalendářních dnů od samotného schválení.

Vybraní žadatelé se dostaví na Krajský úřad k podpisu smlouvy o přidělení

dotace. Po podepsání smlouvy následuje kontrola samotného projektu a  kontrola

vyčerpaných a použitých peněz. Finanční prostředky na dotační program musí žadatel

použít na účely, které byly stanoveny v žádosti.

Pokud žadatel o dotaci nevyčerpá přidělenou finanční částku, je povinen vrátit

část přidělené dotace zpět na KÚ ÚK.

Jestliže žadatel přidělenou dotaci vyčerpá beze zbytku, musí vyhotovit

závěrečnou zprávu a  závěrečné vyúčtování.
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4. Popis a statistika roků 2002 až 2007 – program Sport
a volný čas

4.1 Rok 2002

Rok 2002 byl prvním rokem,  kdy se dotace v tomto směru začaly přidělovat.

Název se od dnešního trochu lišil, ale podstata celého programu byla stejná. V roce 2002

se celý program nazýval SPORT PRO VŠECHNY a finanční prostředky putovaly k obcím

a občanským sdružením, které samozřejmě podaly žádost na Krajský úřad Ústeckého kraje.

Částka uvolněná Ústeckým krajem na shora uvedený program v roce 2002 činila

3 000 000 Kč. Necelá tato suma byla rozdělena mezi úspěšné žadatele.

Čerpání peněz na uvedený program v roce 2002 vypadalo tedy takto:

                        Tab. č. 2
                        Čerpání finančních prostředků – rok 2002 – SPORT PRO VŠECHNY

SPORT PRO VŠECHNY - 2002

Občanská sdružení Obce

2 396 300 Kč 134 500 Kč
Zdroj: Usnesení č. RÚK 72/39/2002

Jak již bylo zmíněno hned na začátku této kapitoly, rok 2002 byl vůbec prvním

rokem,  kdy  se  celý  program  vyhlásil.  Částka  vyčleněná  na  SPORT  PRO  VŠECHNY

nebyla nikterak vysoká. I přesto lze říci, že vznik tohoto programu byl krok správným

směrem a několik obcí a občanských sdružení, si tak mohli uskutečnit svůj projekt.
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  4.2    Rok 2003

V roce 2003 prošel celý program změnou. Změna spočívala v rozdělení na dva

programy:

¤ PROGRAM PODPORY ROZVOJE AKTIVIT V OBLASTI

TĚLOVÝCHOVY A SPORTU – „SPORT PRO VŠECHNY“

¤ PROGRAM PODPORY ROZVOJE AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE

V OBLASTI VOLNÉHO ČASU – „VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

DĚTÍ A MLÁDEŽE“

K  rozdělení  došlo  na  základě  odlišného  financování.  Do  prvního  uvedeného

programu spadaly projekty pravidelně se opakující tzn. výběry mládeže na určitý sport,

soustředění aj. Do druhé uvedené kategorie spadaly akce nárazové a neopakující se.

Forma podpory nebo spoluúčast žadatele, byla pro oba programy stejná. Rozdíl

byl v  předmětu podpory. U  programu „Sport pro všechny“ bylo:

¢ Pořádání sportovních a tělovýchovných akcí mezinárodního, republikového

a krajského významu v Ústeckém kraji včetně akcí pro zdravotně postižené

¢ Účast mládeže ÚK na sportovních a tělovýchovných akcích mezinárodního

významu

¢ Péče o talentovanou mládež – reprezentační výběry ÚK

¢ Vzdělávací akce pro tělovýchovné a sportovní pracovníky

¢ Materiální a technická vybavení sportovišť

Předmět podpory u programu „Volnočasové aktivity dětí a mládeže“ bylo:

¢ Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

¢ Táborová činnost dětí a mládeže

¢ Rozvoj činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží

¢ Informační systém dětí a mládeže

¢ Rozvoj profesní orientace dětí a mládeže
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¢ Odborná příprava a vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží

V uvedené tabulce je přesně zaznamenáno kolik peněz bylo k dispozici a kolik

finančních prostředků se mezi žadatele rozdělilo.

Tab. č. 3
Dotační politika pro rok 2003

 Zdroj: Výroční zpráva Ústeckého kraje za rok 2003

   4.3     Rok 2004
 V tomto roce Ústecký kraj vyčlenil na oba programy jak na SPORT PRO

VŠECHNY tak i na VOLNOČASOVÉ AKTIVITY nejvíce finančních prostředků.

Celková částka činila 19 500 000 Kč. Po rozdělení vypadaly přidělené částky takto:

¢ SPORT PRO VŠECHNY – 13 600 000 Kč

¢ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – 5 900 000 Kč

Dotační politika pro rok 2003

Krajský úřad Ústeckého kraje
PROGRAM K dispozici v Kč Přiděleno v Kč Zůstatek v Kč Realizováno Žádostí celkem

"Sport pro
všechny" 4 200 000 4 139 990 60 010 95 246 - (151 NE)

"Volnočasové
aktivity" 2 700 000 2 263 500 436 500 76 132 - (56 NE)

Celkem 6 900 000 6 403 490 496 510 171 378 - (207 NE)
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Tab. č. 4
Dotační politika pro rok 2004

Zdroj: Výroční zpráva Ústeckého kraje za rok 2004

Poslední dva sloupce ukazují počet přijatých žádostí a  počet žádostí

neschválených, které byly vyřazeny např. z formálních nedostatků.

Je dobré rozdělit přidělené peníze na dvě části, a to opět na finanční prostředky,

které putovaly k obcím a na ty, které byly přiděleny občanským sdružením. Z celkové

přidělené částky na program „SPORT A VOLNÝ ČAS“, která činila dle přiložené tabulky

13 599 416 Kč, získaly obce 1 463 840 Kč a občanská sdružení získala celkovou částku ve

výši 12 135 576 Kč. Stejně tak si rozdělíme peníze u programu „VOLNOČASOVÝCH

AKTIVIT“. Obce získaly 500 000 Kč a občanská sdružení 5 400 000 Kč.

Rok 2004 byl pro popisovaný program výjimečný tím, že se s vyčleněných peněz

podporovaly též nízkoprahová zařízení, která sloužila pro sociálně slabší děti a mládež.

V těchto zařízení se vykonávali ty činnosti, které byly pro zmíněné děti v rodinách

nedosažitelné.

Dotační politika pro rok 2004

Krajský úřad Ústeckého kraje

PROGRAM Rozpočet
v Kč

Přiděleno
v Kč

Zůstatek
v Kč

Počet
realizovaných

projektů

Podaných
žádostí celkem

"Sport pro všechny" 13 600 000 13 599 416 584 156 345 - (189 NE)

"Volnočasové
aktivity" 5 900 000 5 900 000 0 90 306 - (216 NE)

Celkem 19 500 000 19 422 416 77 584 245 650
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4.4       Rok 2005

Program se  dělil na:

¢ SPORT PRO VŠECHNY – 7 000 000 Kč

¢ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – 3 000 000 Kč

       Tab. č. 5
       Sport pro všechny + Volnočasové aktivity – rok 2005

Žádosti doručené na KÚ ÚK
POČET ŽÁDOSTÍ

OKRES
Dotace v Kč

Sdružení Obce Celkem

CHOMUTOV    20 531 673 90 46 136
DĚČÍN 18 673 411 99 26 125
LITOMĚŘICE 12 808 582 60 17 77
LOUNY   8 444 892 31 15 46
MOST 17 364 361 77 40 117
TEPLICE 11 428 300 50 6 56
ÚSTÍ NAD LABEM 24 339 647 175 7 182
Celkem    113 590 866 582 157 739

                Zdroj: Výroční zpráva Ústeckého kraje za rok 2005

Z výše uvedených statistických údajů je zřejmý počet doručených žádostí na

Krajský úřad.

                    Tab. č. 6
                    Sport pro všechny + volnočasové aktivity – rok 2005

Žádosti schválené
radou kraje/zastupitelstvem kraje

POČET ŽÁDOSTÍOKRES
Dotace v Kč

Sdružení Obce Celkem

CHOMUTOV 1 710 000 15 11 26
DĚČÍN 1 625 645 15 4 19
LITOMĚŘICE 1 050 000 13 3 16
LOUNY 600 000 6 6 12
MOST 1 576 355 15 3 18
TEPLICE 700 000 8 0 8
ÚSTÍ NAD LABEM 2 738 000 32 0 32
Celkem 10 000 000 104 27 131

       Zdroj: Výroční zpráva Ústeckého kraje za rok 2005
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Veškeré finanční prostředky, které Ústecký kraj na daný program vyčlenil, se

použily také na podporu tělesně postižených a také podporu neorganizované mládeže.

Určitě je velmi prospěšné, že finance putují i k lidem, kteří potřebují nejvíce a také na děti,

které nejsou aktivně zařazeny do nějakého sportovního klubu.

  4.5   Rok 2006

 V roce 2006 nastaly určité změny, které program výrazně odlišily od let

předešlých. Již se program nerozděloval do dvou částí, nýbrž bylo schváleno, že bude

program jeden, a tak z programů SPORT PRO VŠECHNY a VOLNOČASOVÉ

AKTIVITY vznikl program s názvem „SPORT A VOLNÝ ČAS“. Tento program na sebe

vztahoval oba dva předtím fungující programy. Výraznou změnou byla spoluúčast žadatele

na projektu. V předešlých letech se žadatel spolupodílel minimálně 20 % a v roce 2006

došlo ke změně na 30%. To znamená, jestliže žadatel chtěl získat dotaci 100 000 Kč na

svůj projekt, musel se spolupodílet na celé akci minimálně částkou 30 000 Kč.

Určitě je dobré zmínit předmět podpory v roce 2006, který dostál, také  změn

oproti rokům minulým. Předmětem podpory  bylo:

¢ pořádání sportovních, tělovýchovných a volnočasových akcí mezinárodního,

republikového a krajského významu v Ústeckém kraji včetně akcí pro zdravotně

postižené a neorganizované děti a mládež

¢ reprezentace mládeže Ústeckého kraje na sportovních, tělovýchovných

a volnočasových akcích v ČR i zahraničí

Částka vyčleněná v tomto roce Ústeckým krajem činila 7 500 000 Kč. Tato suma

měla především rozšířit nabídku sportovních a tělovýchovných akcí a také podporovat

jejich pořádání. Dalším sledovaným záměrem tohoto již spojeného programu byla

reprezentace kraje. Hlavním cílem Ústeckého kraje bylo podporovat talentovanou mládež

jak v oblasti sportu, tak i v oblasti volnočasových aktivit.
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                  Tab. č. 7
Sport a volný čas 2006

Dotace doporučené ke schválení
Radou ÚK / Zastupitelstvem ÚK

POČET ŽÁDOSTÍOKRES
Přidělená

dotace v Kč Sdružení Obce Celkem

CHOMUTOV 910 690 11 1 12
DĚČÍN 1 025 000 11 1 12
LITOMĚŘICE 1 100 000 14 0 14
LOUNY 250 000 4 0 4
MOST 1 200 000 12 3 15
TEPLICE 700 000 11 1 12
ÚSTÍ NAD LABEM 2 314 310 28 2 30
Celkem 7 500 000 91 8 99

                      Zdroj: Výroční zpráva Ústeckého kraje za rok 2006

 Je ale otázkou jestli rozdělené peníze připadly opravdu na ty nejlepší projekty –

nechme tuto otázku na závěrečné zhodnocení.

   4.6     Rok 2007

 Rok 2007 se od roku minulého vlastně ničím nelišil. Podmínky pro podávání

žádostí o dotaci a částka, kterou Ústecký kraj vyčlenil na program SPORT A VOLNÝ

ČAS zůstaly stejné.

Opět zjišťujeme, že jako v roce minulém vyčnívají v počtu žádostí stejné okresy.

Změna nastala v okresu Louny, kde oproti roku 2006 nebyla žádná žádost podaná obcí,

nyní byly žádosti 3. Jestli některá z nich získá požadovanou dotaci uvidíme v tabulce

uvedené níže.
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               Tab. č. 8
               Sport a volný čas

Dotace doporučené ke schválení
Radou ÚK / Zastupitelstvem ÚK

POČET ŽÁDOSTÍOKRES
Přidělená

dotace v Kč Sdružení Obce Celkem

CHOMUTOV 1 227 000 10 3 13
DĚČÍN 1 111 000 11 1 12
LITOMĚŘICE 910 000 10 1 11
LOUNY 150 000 2 0 2
MOST 1 220 000 9 3 12
TEPLICE 970 000 11 0 11
ÚSTÍ NAD LABEM 1 612 000 16 1 17
Celkem 7 200 000 69 9 78

                  Zdroj: Výroční zpráva Ústeckého kraje za rok 2007

 Ústecký  kraj  na  tento  rok  vyčlenil  na  program  SPORT  A  VOLNÝ  ČAS  částku

7 500 000 Kč. Což je z důvodu velkého počtu zájemců o dotaci malá částka.  Na základě

upravené rozpočtu nebylo možné realizovat některé předložené projekty.

  4.7    Rok 2008

I v roce 2008 byl průběh i částka vyčleněná ÚK na program SPORT A VOLNÝ

ČAS stejná, jako v letech předešlých. Největší počet přidělených dotací získal okres Ústí

nad Labem, Most, Litoměřice, Chomutov. Přiložené tabulky ukazují statistická fakta:

      Tab. č. 9
      Sport a volný čas 2008

Žádosti doručené na KÚ ÚK

POČET ŽÁDOSTÍOKRES Požadovaná
dotace v Kč

Celkové
náklady
projektu

v Kč Sdružení Obce Celkem

CHOMUTOV 5 057 699 9 716 174 33 7 40
DĚČÍN 6 187 013 13 028 976 38 10 48
LITOMĚŘICE 4 542 915 8 188 564 36 5 41
LOUNY 1 650 770 2 874 665 11 1 12
MOST 5 778 359 10 233 975 38 6 44
TEPLICE 4 097 720 9 730 535 34 2 36
ÚSTÍ NAD LABEM 9 116 434 16 065 840 72 8 80
Celkem 36 430 910 69 838 729 262 39 301

        Zdroj: Výroční zpráva Ústeckého kraje za rok 2008



Robert Kusek: DOTAČNÍ POLITIKA ÚSTECKÉHO KRAJE – SPORT A VOLNÝ ČAS

2009 23

             Tab. č. 10
             Sport a volný čas 2008

Dotace doporučené ke schválení
Radou ÚK / Zastupitelstvem ÚK

POČET ŽÁDOSTÍOKRES
Přidělená

dotace v Kč Sdružení Obce Celkem

CHOMUTOV 1 150 000 16 3 19
DĚČÍN 1 100 000 13 2 15
LITOMĚŘICE 1 120 000 19 0 19
LOUNY 480 000 6 0 6
MOST 1 250 000 16 1 17
TEPLICE 950 000 15 0 15
ÚSTÍ NAD LABEM 1 450 000 20 0 20
Celkem 7 500 000 105 6 111

                 Zdroj: Výroční zpráva Ústeckého kraje za rok 2008

Počet žadatelů i v tomuto roce mnohokráte převyšoval sumu vyčleněnou ÚK na

tento dotační program. Jen ty nejlepší programy dosáhly na krajské finanční projekty

a žadatelé mohli tak realizovat svůj projekt.

Je také nutno dodat, že již od roku 2004, došlo ke změně podmínek pro

poskytování dotací. Stanovila se minimální výše poskytované dotace na 50 000 Kč. S tímto

krokem se samozřejmě zvedla i spoluúčast na financování daného projektu, a to pro

některé menší kluby či organizace je nedostupné.

 5 Závěr

V celé  bakalářské práci se snažím nastínit fungování dotační politiky ÚK

a především pak statisticky popsat dotační program SPORT A VOLNÝ ČAS.

Dotační politika ÚK v obecné rovině, dle zjištěných skutečností, je na velmi

dobré úrovni a samotný program SPORT A VOLNÝ ČAS je v souladu s požadavky

daného regionu. Ve své studii jsem se snažil objasnit pojmy s dotační politikou spojené,

a to zejména: dotace, tok finančních prostředků, žadatel, příjemce dotace a další.

I když popisovaný program, až na malé výhrady, funguje velmi dobře, myslím, že

informovanost potencionálních žadatelů je malá a nedostatečná. Domnívám se , že by bylo
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vhodné,  část finančních prostředků využít na propagaci dotačních programů. Tento krok

by zapříčinil přísun dalších žadatelů a tím by určitě stoupla jak prestiž, samotných

dotačních programů, tak i konkurence těch nejlepších projektů.

Všechny popisované roky fungování programu SPORT A VOLNÝ ČAS, mají

stejné charakteristiky. V žádném z uvedených let nenastala taková změna, která by přinesla

nějaké výraznější vylepšení, které by zkvalitnilo celé fungování dotační politiky. Každý

rok nastával jistý nepoměr v počtu vyčleněných peněz Ústeckým krajem v poměru k počtu

došlých žádostí. Vždy se celkový počet projektů výrazně redukoval a to na základě celkové

sumy, vyčleněné na již zmíněný program. Všechny roky jsou si tedy velmi podobné.

Dle zjištěných skutečností, které jsou zaznamenány ve statistických tabulkách

v celé BP, je zřejmé, že každoročně v počtu podaných žádostí a následně v přidělení

celkové sumy peněz vždy dominují 4 stejné okresy. Tato skutečnost se odvíjí od velikosti

daného okresu, ale i  po shlédnutí seznamu příjemců dotací od roku 2002-2007, je cítit vliv

jistého lobingu, který v některých případech převažuje nad kvalitou konkrétního projektu.

Celá existence a každoroční vyhlašování dotačního programu SPORT A VOLNÝ

ČAS je v dnešní společnosti určitě prospěšná. Statistická fakta, která se v pravidelných

intervalech zpracovávají, hovoří jasně a neúprosně – drogově závislých stále více přibývá a

tempo nárůstu je velmi alarmující. Samozřejmě nepředpokládám, že by celá dotační

politika  ÚK  tento  nelichotivý  statistický  fakt  zcela  potlačila,  ale  lze  věřit  a  doufat,  že  se

díky vynaloženým finančním prostředkům, počet žadatelů o dotace zvýší a tím se např.

sníží kriminalita a další aspekty s tím související.

 Celou BP, hlavně část popisující dotační program SPORT A VOLNÝ ČAS, jsem

konzultoval s příslušným referentem Krajského úřadu Ústeckého kraje. Na základě těchto

konzultací jsem dospěl k jistému zjištění – zpětná vazba, nebo-li zpětná kontrola

vybraných projektů je nedostačující. Celý tento problém se odvíjí od velkého počtu

schválených projektů a malého počtu lidí, kteří tuto agendu vyřizují a mají ji na starosti.

Kontrola přidělených financí je, dle mého názoru, velmi důležitou součástí celého

fungování dotační politiky. Proto by bylo vhodné, kdyby ÚK podnikl určité kroky, které by

vedly ke zkvalitnění a také zpřísnění kontroly všech projektů, které získaly finanční

prostředky poskytnuté ÚK.
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Má vlastní zkušenost s dotační politikou Ústeckého kraje, přímo s programem

SPORT A VOLNÝ ČAS je následující. V roce 2007 jsem vypracoval žádost za mostecký

florbalový klub. Projekt byl na 50 000 Kč, tedy na minimální přidělovanou částku.

Obsahoval všechny potřebné náležitosti a byl na Krajský úřad doručen dle stanoveného

termínu. Žádost prošla celým schvalovacím procesem, v souladu se zásadami pro

přidělování dotací. Výsledkem bylo bohužel neschválení daného projektu.

Dotační politika ÚK je v celku přínosná, ale její fungování ještě není na takové

úrovni, aby bylo možné říci, že je bezchybná. Je stále mnoho věcí, které lze vylepšit

a posunout tak dotační politiku ÚK a samotný program SPORT A VOLNÝ ČAS směrem

kupředu. Bodů k vylepšení, či alespoň k zamyšlení, je hned několik – výše vynaložených

finančních prostředků, zvýšení informovanosti celé veřejnosti o dotační politice a samotné

schvalování nejlepších projektů.
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Příloha č. 1
 Tab. č. 11

                Sport pro všechny + Volnočasové aktivity – rok 2005
Žádosti úplné

POČET ŽÁDOSTÍ
OKRES

Dotace v Kč
Sdružení Obce Celkem

CHOMUTOV 11 368 429 51 17 68
DĚČÍN 10 508 739 48 19 67
LITOMĚŘICE 6 441 110 30 7 37
LOUNY 4 641 696 12 7 19
MOST 8 892 866 46 19 65
TEPLICE 3 900 228 18 4 22
ÚSTÍ NAD LABEM 16 532 992 105 1 106
Celkem 62 286 060 310 74 384

Zdroj: Výroční zpráva Ústeckého kraje za rok 2005

   Tab. č. 12
   Sport pro všechny + Volnočasové aktivity – rok 2005

Žádosti úplné, ale bez dotace
POČET ŽÁDOSTÍ

OKRES
Dotace v Kč

Sdružení Obce Celkem

CHOMUTOV 9 658 429 36 6 42
DĚČÍN 8 883 094 33 15 48
LITOMĚŘICE 5 391 110 17 4 21
LOUNY 4 041 696 6 1 7
MOST 7 316 511 31 16 47
TEPLICE 3 200 228 10 4 14
ÚSTÍ NAD LABEM 13 794 992 73 1 74
Celkem 52 286 060 206 47 253

                   Zdroj: Výroční zpráva Ústeckého kraje za rok 2005
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Příloha č. 2

     Tab. č. 13
     Sport a volný čas 2006

Žádosti doručené na KÚ ÚK
POČET ŽÁDOSTÍ

OKRES Požadovaná
dotace v Kč

Celkové
náklady

projektu v Kč Sdružení Obce Celkem

CHOMUTOV 2 494 304 4 013 391 25 2 27
DĚČÍN 5 818 379 11 546 685 34 7 41
LITOMĚŘICE 4 824 590 8 251 371 32 2 34
LOUNY 1 003 400 2 096 479 8 0 8
MOST 4 198 905 7 389 330 38 10 48
TEPLICE 3 097 192 5 976 812 23 3 26
ÚSTÍ NAD LABEM 8 358 660 18 125 406 64 2 66
Celkem 29 795 430 57 399 474 224 26 250
Zdroj: Výroční zpráva Ústeckého kraje za rok 2006

        Tab. č. 14
        Sport a volný čas 2006

Žádosti úplné bez formálních a obsahových nedostatků
POČET ŽÁDOSTÍ

OKRES Požadovaná
dotace v Kč

Celkové
náklady
projektu

v Kč
Sdružení Obce Celkem

CHOMUTOV 1 792 704 2 950 391 16 2 18
DĚČÍN 2 880 408 6 003 283 21 3 24
LITOMĚŘICE 4 351 490 7 529 371 27 1 28
LOUNY 644 000 1 582 765 5 0 5
MOST 2 590 580 4 217 070 21 7 28
TEPLICE 2 067 192 3 651 627 15 2 17
ÚSTÍ NAD LABEM 7 280 660 13 177 406 56 2 58
Celkem 21 607 034 39 111 913 161 17 178

           Zdroj: Výroční zpráva Ústeckého kraje za rok 2006
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Příloha č. 3

           Tab. č. 15
           Sport a volný čas 2007

Žádosti doručené na KÚ ÚK
POČET ŽÁDOSTÍ

OKRES Požadovaná
dotace v Kč

Celkové
náklady
projektu

v Kč
Sdružení Obce Celkem

CHOMUTOV 3 464 030 7 238 370 22 8 30
DĚČÍN 6 307 622 13 052 195 35 11 46
LITOMĚŘICE 3 871 162 6 498 320 27 1 28
LOUNY 933 780 1 463 400 7 3 10
MOST 5 115 067 8 005 082 47 5 52
TEPLICE 3 137 000 6 479 183 32 2 34
ÚSTÍ NAD LABEM 10 858 833 23 038 296 96 3 99
Celkem 33 687 494 65 774 846 266 33 299

             Zdroj: Výroční zpráva Ústeckého kraje za rok 2007

           Tab. č. 16
           Sport a volný čas 2007

Žádosti úplné bez formálních a obsahových nedostatků
POČET ŽÁDOSTÍ

OKRES Požadovaná
dotace v Kč

Celkové
náklady
projektu

 v Kč
Sdružení Obce Celkem

CHOMUTOV 2 795 430 5 299 950 17 5 22
DĚČÍN 5 889 622 12 427 695 31 9 40
LITOMĚŘICE 3 490 510 5 835 960 23 1 24
LOUNY 653 780 1 063 400 4 1 5
MOST 3 605 174 5 941 156 32 3 35
TEPLICE 2 248 200 4 545 273 21 2 23
ÚSTÍ NAD LABEM 8 916 353 19 538 946 59 3 62
Celkem 27 599 069 54 652 380 187 24 211

  Zdroj: Výroční zpráva Ústeckého kraje za rok 2007
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Příloha č. 4

         Tab. č. 17
         Sport a volný čas 2008

Žádosti úplné bez formálních a obsahových nedostatků
POČET ŽÁDOSTÍ

OKRES Požadovaná
dotace v Kč

Celkové náklady
projektu v Kč Sdružení Obce Celkem

CHOMUTOV 4 374 659 8 692 224 27 5 32
DĚČÍN 5 795 999 11 826 856 33 9 42
LITOMĚŘICE 4 239 415 7 768 564 33 3 36
LOUNY 1 487 270 2 640 665 10 0 10
MOST 5 338 359 9 158 025 35 4 39
TEPLICE 3 271 720 7 156 315 24 2 26
ÚSTÍ NAD LABEM 7 631 865 13 676 490 59 7 66
Celkem 32 139 287 60 919 139 221 30 251

        Zdroj: Výroční zpráva Ústeckého kraje za rok 2008
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