Rozvojový neinvestiční program České triatlonové asociace (ČTA)

„TRIATLON V NOVÝCH KLUBECH“
ZAMĚŘENÍ
Podpora činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti
v organizacích zaměřených na sportovní přípravu dětí a mládeže ve věkových kategoriích 8 až 15 let.

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ
1.

Klub, či oddíl, nově registrovaný u ČTA v období od 1. ledna. 2021 – 30. září 2021

s řádně uhrazeným členským příspěvkem na daný kalendářní rok,

s minimálně pěti (5) členy ve věku 8 – 15 let (ročník 2013 – 2006) a platnou licencí ČTA.

2.

Klub, či oddíl je zapsán v Rejstříku sportu (včetně aktuálního stavu sportovců a trenérů).

ÚČELOVOST, PODPOROVANÉ AKTIVITY
Finanční prostředky je možné použít ke krytí nákladů a služeb spojených se sportovní, pohybovou a
tělovýchovnou činností dětí a mládeže do 15 let.
Za uznatelné náklady jsou považovány:

výdaje (náklady) na nájmy sportovišť,

výdaje (náklady) na nákup sportovního vybavení, sportovních potřeb a pomůcek,

výdaje (náklady) na přípravné akce a soustředění.

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
1.
2.

3.

Lhůta pro podávání žádostí je v termínu od 1. dubna do 30. září 2021.
Žadatel podává pouze jednu žádost prostřednictvím svého statutárního/oprávněného zástupce,
výhradně na předepsaném formuláři a lze ji podat:

elektronickou komunikací, tzn. emailem, na kontakt: milan.kulman@triatlon.cz

s předmětem: ŽÁDOST – NOVÉ KLUBY
Pokud žadatel nesplňuje výše uvedené podmínky, je jeho žádost vyřazena. V případě zjištění, že
je žádost neúplná, bude žadatel vyzván k doplnění.

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ
1.

Vlastní hodnocení žádosti bude provedeno v souladu s uvedenými kritérii:

2.

Na základě hodnocení dostává žadatel rozhodnutí o (ne)přidělení finančních prostředků.

KRITÉRIA HODNOCENÍ A FINANČNÍ RÁMEC
Na základě kritérií pro hodnocení může posuzovaná žádost získat finanční prostředky odstupňované
v těchto kategoriích:
Klub, či oddíl nově registrovaný u ČTA v období od 1. ledna. 2021 – 30. září 2021

5 000,00 Kč

Kvalifikovaný trenér s platnou trenérskou licencí ČTA

3 000,00 Kč

Pět (5) registrovaných členů ve věku 8 – 15 let (ročník 2013 – 2006)

8 000,00 Kč

Šest - devět (6 - 9) registrovaných členů ve věku 8 – 15 let (ročník 2013 – 2006)

10 000,00 Kč

Deset (10) a více registrovaných členů ve věku 8 – 15 let (ročník 2013 – 2006)

15 000,00 Kč

ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Na základě řádně a včas podané žádosti, včetně splnění daných kritérií, ČTA poskytuje finanční
prostředky:



po uzavřené smlouvy mezi ČTA a žadatelem,
bezhotovostním převodem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury.

VYÚČTOVÁNÍ
1.

Poskytnuté finanční prostředky podléhají finančnímu vypořádání - vyúčtování:
 nejpozději do 30. listopadu. 2021,
 včetně doložení fotokopií účetních dokladů prokazující použití finančních prostředků (např.
faktury, účtenky, paragony, pokladní výdajové doklady apod.).

2.

Pro uznatelnost výdajů je jejich vynaložení v období od 1. ledna. 2021 do 30. listopadu. 2021.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Podáním žádosti nevzniká žadateli vůči ČTA právní nárok na poskytnutí finančního příspěvků
ani nárok na kompenzaci vynaložených nákladů.

2.

ČTA je oprávněna zveřejnit název, sídlo příjemce a výši poskytnutého finančního příspěvku.

3.

Příjemce je povinen vhodným způsobem prezentovat (v médiích, na webových stránkách apod.)
skutečnost, že klub, nebo oddíl je podporován Českou triatlonovou asociací.

Bližší informace o vyhlášeném programu podá:
Milan Kulman, tel. +420 603 865 746, e-mail: milan.kulman@triatlon.cz
.

