ROZVOJOVÉ PROJEKTY ČBF
PROGRAM PODPORY Č. 4 – ROZVOJ TECHNICKÉ ZÁKLADNY, MATERIÁLNÍ PODPORA KLUBŮ
ČBF – NA KALENDÁŘNÍ ROK 2019
Termín podání žádosti: od 1.1. do 28.2.2019
Způsob podání: pouze elektronicky na e-mail: jnovotny@cbf.cz
Upozornění: na poskytnutí podpory není právní nárok
Celková výše programu: 550.000,- Kč/kalendářní rok
Cíl programu:
-

Cílem je rozvoj technické základny a materiální podpora klubů ČBF. Záměrem je
dovybavení tělocvičen a hal v ČR o basketbalové koše, míče a základní metodické
pomůcky pro basketbal. Instalací stahovacích košů v halách a tělocvičnách, resp.
dodáním mobilních košů určených pro děti přípravek (6-9 let), dojde k nárůstu počtu
dětí a snížení jejich věku, kdy mohou s basketbalem začít. Zařízení pro plynulou
regulaci výšky koše (2.60-3.05m) – stahovací koše – výrazně usnadňuje práci
basketbalovým trenérům a učitelům TV a nahrazuje koše nasazovací.

Pro koho je program určen:
- basketbalové kluby ČBF
Účel podpory:
- materiální dovybavení hal a tělocvičen o zařízení pro plynulou regulaci výšky
basketbalového koše, mobilní basketbalové koše, míče a metodické pomůcky.
Druhy podpory:
4 A) program Stahovací koše – příspěvek ČBF žadateli na pořízení zařízení pro plynulou
regulaci výšky basketbalových košů s výškou nastavení koše 2,60 – 3,05m.
o u stahovacích košů činí spoluúčast žadatele 20.000,- Kč za obě stahovací zařízení. Platí
pro standardní úpravu konstrukcí. Ostatní náklady uhradí ČBF (částka Kč celkem –
20.000,- Kč)
4 B) program Baby Basket – každý klub pracující s mládeží má možnost za určitých podmínek
požádat a v případě schválení získat balíček, zahrnující až 4 mobilní koše, odlehčené míče
Molten vel. 4 (10 ks) a medaile pro děti.
o Každému úspěšnému žadateli bude vystavena faktura za služby v hodnotě 6 tis. Kč vč.
DPH (v případě žádosti o 4 koše a míče vel. 4). Dotovaná cena plastové medaile je 6,Kč vč. DPH/ks. V případě zájmu bude cena za medaile připočítána k základní částce za
balíček (6 tis. Kč + částka dle počtu medailí). Až po zaplacení faktury půjde

materiál osobně vyzvednout na ČBF. V případě žádosti pouze o dva koše bude výše
faktury 3 tis. Kč vč. DPH.

4 C) Start Up program – program na podporu nově vzniklých klubů, či menších klubů. Svou
žádost mohou zaslat i kluby již existující, kteří obnoví některou z kategorií mini žactva (neplatí
pro U11). V případě přijetí žádosti si může žadatel vybrat z materiálních „balíčků“ jejich
obsahem jsou metodické pomůcky (míče, kužely, kloboučky, trenérská deska, rozlišovací
dresy, aj.). Balíček je poskytován klubům zdarma. Upozornění – žádosti do Start Up programu
lze zasílat celoročně.
Při posuzování žádostí bude KBDM přihlížet zejména k následujícím kritériím. Žadatelem je
subjekt (dále jen basketbalový klub):
1. nově založený s min. jednou kategorií minižactva
2. již existující, který po 2 a více letech obnovil kategorii U11, nebo U12
3. již existující, s nově vytvořeným minižákovským družstvem
Podmínky programu podpory:
-

určeno pouze pro basketbalové kluby ČBF
žádajícím subjektem musí být nezisková organizace (TJ, SK, BK)
každý žádající subjekt má nárok na jeden příspěvek ročně z každého programu (1x
4A, 1x 4B, 1x 4C)
klub musí v žádosti o podporu zpracovat všechny nezbytné podmínky k získání
podpory
klub se zavazuje pro programy 4A (stahovací koše) a 4B (Baby Basket) uhradit
vystavené faktury
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:
-

žádosti budou posouzeny odbornou Komisí basketbalu dětí a mládeže
seznámení žadatelů s výsledkem e-mailem na uvedenou adresu žadatele do 15 dní
po schválení (od uzávěrky žádostí)

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

