ROZVOJOVÉ PROJEKTY ČBF
PROGRAM PODPORY Č. 3 – FINANČNÍ PODPORA KLUBŮ ČBF, PŘÍSPĚVKY NA TURNAJE
A KEMPY NA KALENDÁŘNÍ ROK 2022
Termín podání žádosti: od 16.1. do 30.3.2022
Způsob podání: pouze elektronicky na e-mail: jnovotny@cz.basketball
Upozornění: na poskytnutí podpory není právní nárok
Celková výše programu: 500 000,- Kč/kalendářní rok
Cíl programu:
-

cílem je finanční podpora basketbalových klubů a aktivace jejich činnosti pro pořádání
turnajů a kempů pro děti do 13 let věku

Pro koho je program určen:
- basketbalové kluby ČBF
Účel podpory:
- příspěvek ČBF na úhradu nákladů vzniklých organizací minibasketbalových akcí
(pronájmy hal, ceny pro děti, platby za stolek a rozhodčí)
Druhy podpory:
3A) Příspěvek na mini basketbalové turnaje – příspěvek bude poskytován pouze na turnaje,
které budou pořádány výhradně pro mini basketbalové kategorie. Příspěvek nebude
poskytován na turnaje, které budou pořádány pro více věkových kategorii (kromě mini
kategorií, též pro U14 a výš).
o příspěvek bude poskytován pro turnaj, kterého se zúčastní minimálně 4 družstva
o při poskytování příspěvku bude ČAMB přihlížet zejména k následujícím kritériím:
- počtu přihlášených družstev, případné mezinárodní účasti, délce turnaje, počtu
odehraných utkání, kvalitě organizačního zabezpečení celého turnaje, ceně
startovného a dalších služeb /ubytování + stravování/
3B) Příspěvek na mini basketbalové kempy – příspěvek bude poskytován pouze na kempy,
které budou pořádány pro mini basketbalové kategorie. Příspěvek nebude poskytován na
kempy, které budou pořádány pro více věkových kategorií (kromě kategorií mini též pro U14
a výš).
o příspěvek bude poskytován na kempy, kterých se zúčastní minimálně 20 dětí kategorie
U13 a níže a zároveň musí být nejméně 40 % účastníků z jiného klubu
o kemp nesmí mít charakter předsezónního soustředění!
o při poskytování příspěvku bude ČAMB přihlížet zejména k následujícím kritériím:

-

počtu přihlášených dětí, ceně kempu, délce kempu, kvalitě organizačního
zabezpečení celého kempu, rozpočtu kempu

3C) Příspěvky na akce pro školy (turnaje základních škol) - příspěvek bude basketbalovým
klubům poskytován pouze na akce/turnaje, které budou pořádány výhradně pro první stupeň
(1.-5. třída) základních škol
o příspěvek bude poskytnut max. 30 žadatelům/rok (v závislosti na rozpočtu)
o výše příspěvku činí 2 až 5 tis. Kč/ 1 turnaj (dle počtu družstev a škol)
o příspěvek by měl být použit na ceny/dárky/upomínkové předměty pro účastníky
Podmínky programu podpory:
-

žádajícím subjektem musí být nezisková organizace (TJ, SK, BK)
každý žádající subjekt má nárok na jeden příspěvek ročně z každého programu (1x
3A, 1x 3B, 1x 3C)
Žadatel zašle do 15 dnů od skončení akce kompletní zprávu na email
jnovotny@cz.basketball. Zpráva bude obsahovat:
Turnaje mini a škol
• pořadí a výsledky turnaje
• stručný popis/průběh turnaje
• fotodokumentaci
Kempy
• jmenný seznam účastníků a trenérů
• ročník narození a mateřský klub u účastníků kempu
• stručný popis průběhu kempu
• fotodokumentaci

-

-

až na základě zaslané zprávy obdrží žadatel potvrzenou částku k fakturaci a
fakturační údaje ČBF. Bez zaslání závěrečné zprávy nebude žádná faktura
akceptována a proplacena. K vystavené faktuře přiloží příjemce vyúčtování akce
do výše poskytnutého příspěvku (kopie dokladů skutečných nákladů do výše
poskytnutého příspěvku).
žadatel musí mít vůči ČBF splněny veškeré povinnosti, včetně finančních náležitostí

Seznámení žadatelů s výsledky a postup přidělení podpory:
-

žádosti o příspěvek budou vyhodnoceny do 15. 4. 2022 a žadatelům bude sdělena
předběžná výše příspěvku.

Kontaktní osoba a konzultace:
Jiří Novotný, jnovotny@cz.basketball, 777 834 177

