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SMĚRNICE
PRO PODPORU ČINNOSTI A ROZVOJE RSHb
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Tato směrnice upravuje podporu činnosti a rozvoje Regionálních svazů hokejbalu (dále
jen „RSHb“) ze strany Českomoravského svazu hokejbalu (dále jen „ČMSHb“).
2. Podpora RSHb je realizována Úsekem regionálních svazů (dále jen „ÚRS“) z rozpočtu
ČMSHb.

Článek 2
Vyhlášení a výše podpory
1. Podpora (dále jen „Výzva“) je vyhlašována ÚRS v rámci jedné žádosti v termínech
stanovených Výzvou.
2. Podpora poskytnutá v rámci Výzvy je určena na období od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku.
3. Celková výše podpory RSHb (dále jen „Alokace)
Předsednictvem ČMSHb pro každé účetní období zvlášť.

je

stanovena

a

zveřejněna

Článek 3
Rozsah a obsah výzvy
1. Rozsah výzvy stanoví předsednictvo ČMSHb na návrh ÚRS.
2. Výzva by měla obsahovat:
a) název podpory,
b) věcné zaměření výzvy,
c) alokaci výzvy,
d) kdo je oprávněný žadatel,
e) obecné zásady,
f) způsob použití příspěvku,
g) konkrétní určení příspěvku,
h) lhůtu pro podání žádosti,
i) náležitosti a způsob podávání žádosti,
j) způsob hodnocení žádosti,
k) řízení o poskytnutí příspěvku,
l) vady žádosti,
m) informace k aktualizaci žádosti,
n) podmínky rozhodnutí o příspěvku,
o) žádost o změnu příspěvku,
p) řízení o odnětí příspěvku,
q) finanční vypořádání a vyúčtování příspěvku,
r) kontrolu použití příspěvku,
s) přílohy.
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Článek 3
Smluvní ujednání
1. Smluvní podmínky mezi ČMSHb a RSHb stanoví předsednictvo ČMSHb na návrh ÚRS.
2. Smluvní strany jsou vázány podmínkami státní podpory Sportovních svazů.
3. Obsah smlouvy lze v průběhu její platnosti změnit nebo doplnit písemnými dodatky.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
1.

Tato směrnice byla schválena předsednictvem ČMSHb dne 15. 04. 2019.

2.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 15. 04. 2019.

3.

Tato směrnice ruší a nahrazuje směrnici 6/01/2017, platnou od 20. 02. 2017.
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