PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ
volejbalových oddílů/klubů do Programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2020
– program I – Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže v roce 2020 – 2021
===============================================================
(schváleno předsednictvem Pražského volejbalového svazu)

I. Cíl projektu
1. Obecná charakteristika ( stručná Charakteristika jednotlivých vyhlášených programů hl. m. Prahy):
Pokračování v systémové a časově střednědobě udržitelné podpoře dětského a mládežnického volejbalu a jeho
dalšího rozvoje na území hl. m. Prahy, směřovaná na udržení, rozšíření a zkvalitnění členské základny. Zlepšení
podmínek pro činnost a zkvalitnění trenérské práce s družstvy dětí a mládeže.
2. Časové vymezení podpory:
Zajištění sportovní činnosti v období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021.
3. Forma podpory:
Účelová dotace na základě dotační smlouvy mezi hl. m. Praha a Pražským volejbalovým svazem a poté na základě
Smlouvy mezi Pražským volejbalovým svazem a Kluby o realizaci dotační smlouvy hl. m. Praha/ PVS na rok 2020.
4. Oprávněný žadatel:
Sportovní svazy a střešní sportovní organizace, které žádají pro oddíly/kluby a organizace provozující soutěžní sport
pro děti a mládež.
5. Způsobilé náklady (volejbal):
-

Odměna trenéra s kvalifikací, tj. licencí podle předpisů příslušného národního sportovního svazu, ve výši
minimálně 60% dotace
Pořízení materiálního vybavení pro dané sportovní odvětví
Zdravotní prohlídky
Krátkodobý (!) pronájem sportovního zařízení na území hl. m . Prahy (krátkodobý pronájem sportovního
zařízení je podle podmínek pronájem, který nepřesahuje 48 hodin nepřetržitě)

6. Podmínky:
Zainteresované a řádně fungující oddíly/kluby, (splňující podmínky) které budou čerpat podporu, musí být
registrovány u příslušného sportovního svazu či střešní sportovní organizace. V aktuální databázi musí být uvedena
kompletní členská základna vč. údaje, zdali je dotyčný aktivním členem hradícím členské poplatky, počet
licencovaných trenérů, počet rozhodčích a další relevantní data.
7. Kritéria realizátorů
Vybraní realizátoři odevzdají včas a řádně dokumenty umožňující zpracování projektu dle podmínek hl. m. Prahy.
8. Termíny
Dotazník – do 7.10.2019!!!
Přílohy realizátorů (náklady, příjmy a popis realizátora) - do 15.10.2019!!!
Schválení projektu včetně formuláře – předsednictvo PVS 21.10.2019
Odevzdání projektu do 31.10.2019
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8. Metodika stanovení výše podpory:
Přepočet na základě celkové alokace a celkového počtu žadatelů. Přihlédnuto bude k počtu členů z dětí a mládeže, k
úrovni soutěží, k finanční náročnosti či propracovanosti a systémovosti výchovy mládeže (návaznost jednotlivých
věkových kategorií). Rovněž ke kvalitě tréninkového procesu, úrovni kvalifikace trenérů.
9. Hodnotící kritéria:
bodové ohodnocení projektů – viz podmínky MHMP
10. Více informací a zásad – viz Granty v oblasti sportu na webovém portálu hl. m. Prahy.
II. Podmínky Pražského volejbalového svazu (dále jen „PVS“) pro zařazení žádosti
oddílu/klubu - */viz pozn. (dále jen „Klub“) do Projektu podpory a rozvoje mládežnického volejbalu v Praze na rok 2020 (dále jen „Projekt“) a současně do žádosti PVS
o grant v programu I.
* - Poznámka: přihlásit se může pouze právní osobnost (zapsaný spolek rejstříkovým soudem
po 1.1.2015. V případě zařazení do Projektu PVS 2020 předkládá povinné dokumenty)
1. Klub může požádat o zařazení do Projektu při splnění všech následujících podmínek:
- minimálně 1 rok činnosti Klubu, evidovaného v Českém volejbalovém svazu (VISu)
- členská základna v počtu minimálně 40 členů ve věkových kategoriích dětí a mládeže,
registrovaných ve VISu ke dni 15.10.2019, kteří zaplatili Licenční příspěvky ČVS (LP)
2018/19, včetně žactva do 12 let věku
- minimálně 2 družstva v soutěžích mládeže PVS či ČVS v soutěžním období 2019/20,
- minimálně 1 trenér volejbalu s kvalifikací nejméně III. třídy podle Směrnice ČVS č. 08/2011
- předložení tréninkových plánů družstev s uvedením týdenního cyklu a časového
denního harmonogramu a uvedení počtu tréninkových jednotek pro mládež
- odešle DOTAZNÍK (viz příloha – DOTAZNÍK pro oddíl/klub)
na adresu PVS, uvedené v zápatí Podmínek, v termínu nejpozději do 7.10.2019!!!
Žádosti, nesplňující jakoukoliv výše uvedenou podmínku, budou vyřazeny.
2 PVS na základě předloženého Dotazníku, který je zároveň Žádostí a provedené kontroly údajů
rozhodne o zařazení Klubů do Projektu PVS 2020.
Všechny Kluby, které odešlou Žádost o zařazení do Projektu do stanoveného data, obdrží
písemné rozhodnutí PVS v termínu do 10.10.2019
Proti rozhodnutí PVS není odvolání.
V Praze dne 24. září 2019
PaedDr. Jiří Olšiak v.r.
předseda PVS
Příloha: Dotazník, který je zároveň ŽÁDOSTÍ pro oddíl/klub
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