ROZVOJOVÉ PROJEKTY ČBF
PROGRAM PODPORY Č. 1 - PŘÍSPĚVKY NA TRENÉRY PRO KROUŽKY NA ŠKOLÁCH (AKTIVITY
NÁBOROVÝCH PRACOVNÍKŮ BASKETBALOVÝCH ODDÍLŮ) – NA SEZÓNU 2018/2019

Termín podání žádosti: od 1.4. do 15.8.2018
Způsob podání: pouze elektronicky na e-mail: jnovotny@cbf.cz
Upozornění: na poskytnutí podpory není právní nárok
Celková výše programu: 200.000,- Kč
Cíl programu:
-

Cílem programu je získat NOVÉ trenéry, kteří díky finanční podpoře povedou ukázkové
tréninky na školách (v časech školních družin). Záměrem je zlepšení komunikace oddílů
se školami v jejich spádové oblasti tak, aby mohl oddíl prezentovat basketbal přímo ve
školách (klub dodá škole a družině trenéra na celoroční vedení kroužků). Dále pak
zaktivizovat, či podpořit kluby při jejich další náborové aktivitě.

Pro koho je program určen:
- Basketbalové kluby ČBF
Výše podpory:
- Max. výše podpory činí 10.000,- Kč/klub/sezónu (září 2018 - červen2019)
(cca 30 týdnů = 30 tréninků x 2 kroužky x 250 Kč/jednotku/trenér = cca 7.500 Kč/rok/1
trenér (15.000 Kč/2 trenéři)).

Výše podpory ČBF na 1 trenéra = 5.000,- Kč, spoluúčast klubu 2.500,- Kč
Výše podpory ČBF na 2 trenéry = 10.000,- Kč, spoluúčast klubu 5.000,- Kč.

Účel podpory:
- Podpora je určena výhradně pro aktivity k získání nových dívek a chlapců do svých
družstev (financování trenérů pro vedení ukázkových hodin na školách a při
náborových aktivitách klubu).
Podmínky programu podpory:
-

určeno pouze pro basketbalové kluby ČBF
výše podpory činí 2/3 celkového objemu prostředků, které klub vynaloží na
financování trenéra (1/3 prostředků uhradí klub z vlastních zdrojů)

-

klub musí v žádosti o podporu zpracovat nezbytné podmínky k získání podpory.
V žádosti uvede:
o soupis plánovaných aktivit a kroků k získání nových členů do svých družstev
v rámci sezóny, pro kterou žádá podporu
o počet trenérů klubu (ke dni podání žádosti)
o počet spolupracujících škol, počet kroužků na školách a počet dětí
v přípravkách za uplynulou sezónu (ke dni podání žádosti)
o pro kolik trenérů žádá klub podporu
o požadovanou výši podpory

-

klub se zavazuje dodat ke konci sezóny (červen 2019) aktuální srovnávací soupis
spolupracujících škol, počtu kroužků na školách a počtu dětí v přípravkách + dodá
přehled uskutečněných náborových aktivit (fotografie, odkazy na web).
žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti, nebude zařazena do řízení o
přidělení podpory
žadatel musí mít vůči ČBF splněny veškeré povinnosti, včetně finančních náležitostí

-

Seznámení žadatelů s výsledky a postup přidělení podpory:
-

-

seznámení žadatelů s výsledkem e-mailem na uvedenou adresu žadatele do 15 dní
po schválení (od uzávěrky žádostí), tj. do 30.8.2018
první polovina podpory bude vyplacena k 15.12.2018. Klub vystaví k tomuto datu
fakturu na polovinu celkově přidělené částky. S fakturou zároveň doloží přehled
odpracovaných hodin jednotlivých trenérů, na které získal podporu.
druhá polovina podpory bude vyplacena k 15.6.2019, stejným postupem, jako u
první fakturace. Druhá splátka bude vyplacena pouze v případě dodání všech
požadovaných podkladů (přehled odpracovaných hodin trenérů + srovnávací
formulář – příloha xls. tohoto programu)

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

