KOMISE MLÁDEŽE A METODIKY
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU
Korespondenční adresa: Erno Košťála 1010, 530 12 Pardubice, e-mail: km@hokejbal.cz
Předseda komise: Mgr. Martin Komárek, tel: +420 773 781 132, e-mail: komarek@hokejbal.cz

Projekt Komise mládeže – „Příměstské tábory ČMSHb“
Komise mládeže ČMSHb představuje hokejbalové veřejnosti tradiční projekt s názvem
„Příměstské tábory“. Projekt je zaměřen na podporu hokejbalových klubů pracujících s mládeží,
organizujících o školních letních prázdninách sportovní příměstské tábory náborového charakteru.
Myšlenka a cíle projektu:
• Cílem akce je podpořit organizátory sportovních příměstských táborů zaměřující se na školní
mládež cílových náborových skupin.
• Hlavní myšlenkou projektu je přispět ke zdárné náborové akce formou finančního příspěvku.
• Projekt je zaměřen pouze na podporu náborových akcí.
Forma podpory:
• Výše finanční podpory je rozdělena dle finanční, organizační a časové náročnosti,
předpokládaného náborového dopadu a vyhodnoceného přínosu do tří stupňů:
1. stupeň – finanční podpora 5.000,-Kč
2. stupeň – finanční podpora 10.000,-Kč
3. stupeň – finanční podpora 15.000,-Kč
• Výše podpory jedné akce je možná v maximální částce 20.000,-Kč
• Poskytnutí podpory je vázáno finanční spoluúčastí žadatele, a to v minimálním rozsahu 30%
celkových nákladů na projekt (tedy při poskytnutí finanční podpory 2. stupně musí celkové
náklady na projekt činit 14.286,-Kč apod.).
Proces realizace projektu:
• Od 1.3.2019 do 15.6.2019 odešle žadatel o podporu přihlášku do projektu na emailovou
adresu: km@hokejbal.cz. Žádost o podporu musí být kompletně vyplněna. Příspěvek je
možné získat pouze 1x ročně.
Povinnosti žadatele o podporu:
• Kompletní a řádné vyplnění žádosti o podporu v rámci realizace projektu.
• Doložení seznamu účastníků akce včetně zaslání fotografií z akce.
• Vyplnění formuláře vyhodnocení náborového projektu KM ČMSHb.
Předpoklady schválení finančního příspěvku:
• Žádat o finanční příspěvek Komise mládeže mohou výhradně kluby sdružené v ČMSHb, které
vedou účetnictví (podvojné). Do programu se mohou zapojit kluby sdružené v ČMSHb, proti
kterým není vedeno disciplinární řízení a které mají uhrazeny všechny závazky vůči ČMSHb.
• Žadatel může žádat maximálně o podporu jedné akce. V případě zaslání žádostí o podporu
většího množství akcí se žadatel vystavuje riziku podpory pro žadatele méně prioritní akce.
• Podpořeny budou akce, které svým zaměřením rozvíjí zájem široké veřejnosti o hokejbal a
přivádí nové děti k hokejbalu.
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•
•

Finanční příspěvek je primárně určen k podpoře akcí náborového a prezentačního charakteru.
Finanční příspěvek neslouží k výhradní podpoře akcí stávajících členů ČMSHb.

Proces schvalování finančního příspěvku:
• Do 15. 6. příslušného roku odešle žadatel o finanční příspěvek žádost s přesným popisem
akce na emailovou adresu: km@hokejbal.cz. Žádost musí být zpracována na hlavičkovém
papíru žadatele v samostatném textovém dokumentu. Popis akce musí obsahovat tyto
povinné údaje: název akce, termín začátku a konce akce, plánovaný rozpočet akce.
• Do 30. 6. příslušného roku posoudí výběrová komise Komise mládeže ČMSHb zaslané žádosti
a navrhne vybrané projekty ke schválení. Výběrová komise je složena z členů Komise mládeže
ČMSHb, případně jejich schválených zástupců.
• Do 15. 7. příslušného roku připraví ČMSHb smlouvu pro udělení finančního příspěvku Komise
mládeže k podpisu a okamžitě (do 5 dnů) po doručení podepsané smlouvy (statutárním
zástupcem žadatele) a vyúčtování akce, převodem finanční příspěvek na účet žadatele
vyplatí.
• Předsednictvo ČMSHb si vyhrazuje právo ponížit celkovou přerozdělovanou výši finančního
příspěvku v návaznosti na přijetí malého množství kvalitně zpracovaných žádostí.
• Pro rok 2019 není možné žádat o podporu na akce již podpořené z rozpočtu KM ČMSHb
(např. úhradou nákladů za převoz mobilního hřiště, zapůjčením vybavení k organizaci akce
atd.)
Hodnocení akcí a vyúčtování:
• Do 30. 9. příslušného roku odešle žadatel kompletní písemně zpracované hodnocení akce
včetně přiložené fotodokumentace na email km@hokejbal.cz.
• Do 30. 9. příslušného roku odešle žadatel kompletní vyúčtování finančního příspěvku na
adresu ekonomky ČMSHb.
• Všechny uznatelné účetní doklady musí být účtovány pouze na žadatele. Doklady vystavené
na jiný subjekt, než žadatele budou považovány za bezpředmětné.
• V případě, že finanční příspěvek nebude do 30. 9. řádně vyúčtován nemůže příslušný žadatel
podat žádost na následující období v řádném termínu a ztrácí nárok na podporu v příštím
kalendářním roce.
• V případě neuskutečnění nebo částečné nekompletní realizace akce podpořené finančním
příspěvkem Komise mládeže je v pravomoci Výběrové komise požadovat navrácení dotace
v celkové výši nebo ve výši její poměrné části.
V Pardubicích, 10. února 2019

Mgr. Martin Komárek, v.r.
předseda KMM ČMSHb
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