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Dotace Komise mládeže 2016

V návaznosti na usnesení předsednictva ČMSHb adresujeme všem regionálním, okresním
svazům a klubům podrobnosti o přidělování dotací Komise mládeže pro rok 2016. Systém
organizace dotačního programu navazuje na tzv. jednotný hodnotící systém na rozdělování
dotace ÚRSHb s ohledem na celoroční průběžné financování schválené předsednictvem
ČMSHb.
Předpoklady schválení dotace:
 Žádat o dotaci Komise mládeže mohou výhradně RSHb, OSHb a kluby sdružené
v ČMSHb, kteří vedou účetnictví (podvojné). Do dotačního programu se mohou
zapojit kluby sdružené v ČMSHb, proti kterým není vedeno disciplinární řízení a které
mají uhrazeny všechny závazky vůči ČMSHb.
 Žadatel může žádat maximálně o podporu tří akcí. V případě zaslání žádostí o
podporu většího množství akcí se žadatel vystavuje riziku podpory pro žadatele méně
prioritní akce.
 Podpořeny budou akce, které svým zaměřením rozvíjí zájem široké veřejnosti o
hokejbal, přivádí nové děti k hokejbalu, budují hokejbalové prostředí, případně přináší
nadstavbu chybějícím projektům ČMSHb.
 Dotace je však primárně určena k podpoře akcí náborového a prezentačního
charakteru.
 Dotace neslouží k podpoře činnosti stávajících celků mládeže.
Proces schvalování dotace:
 Do 30. 11. příslušného roku odešle žadatel o dotaci žádost na následující kalendářní
rok s přesným popisem akce na emailovou adresu: komarek@hokejbal.cz. Žádost
musí být zpracována na hlavičkovém papíru žadatele v samostatném textovém
dokumentu. Popis akce musí obsahovat tyto povinné údaje: název akce, termín
začátku a konce akce, plánovaný rozpočet akce.
 Do 15. 1. následujícího roku posoudí výběrová komise Komise mládeže ČMSHb
zaslané žádosti a navrhne předsednictvu vybrané projekty ke schválení. Výběrová
komise je složena z členů Komise mládeže ČMSHb, případně jejich schválených
zástupců.
 Do 31. 5. následujícího roku předsednictvo schválí výši Dotace Komise mládeže a
navrhne v rámci celkového rozpočtu ČMSHb Valné hromadě ke schválení.
 Do 30. 6. následujícího roku řádná VH ČMSHb rozpočet posoudí.
 Do 15. 7. následujícího roku připraví ČMSHb smlouvu pro udělení Dotace Komise
mládeže k podpisu a okamžitě (do 5 dnů) po doručení podepsané smlouvy
(statutárním zástupcem žadatele), ČMSHb dotaci převodem na účet žadatele vyplatí.
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Hodnotící systém dotace:
 Výběrová komise přidělí podporovanému projektu číselnou prioritu ve škále 1 až 5
(jedna je nejvyšší, pět nejnižší).
 Priorita zohlední zejména náborový přínos akce, ale také finanční náročnost projektu.
 VH ČMSHb schválením rozpočtu určí celkovou výši Dotace Komise mládeže.
 Ekonom ČMSHb jednoduchým výpočtem podle priorit poměrně rozdělí mezi schválené
žadatele celkovou výši Dotace Komise mládeže.
 Předsednictvo si vyhrazuje právo ponížit celkovou přerozdělovanou výši dotace
v návaznosti na přijetí malého množství kvalitně zpracovaných žádostí.
 Pro rok 2016 není možné žádat o podporu na projekty již podpořené z rozpočtu KM
ČMSHb (např. úhradou nákladů za převoz mobilního hřiště, zapůjčením vybavení
k organizaci akce atd.)
Hodnocení akcí a vyúčtování:
 Do 31. 10. následujícího roku odešle žadatel kompletní písemně zpracované
hodnocení akce včetně přiložené fotodokumentace na email komarek@hokejbal.cz.
 Do 31. 10. následujícího roku odešle žadatel kompletní vyúčtování dotace na adresu
ekonomky ČMSHb.
 Všechny uznatelné účetní doklady musí být účtovány pouze na žadatele. Doklady
vystavené na jiný subjekt než žadatele budou považovány za bezpředmětné.
 V případě, že dotace nebude do 31. 10. řádně vyúčtována nemůže příslušný žadatel
podat žádost na následující období v řádném termínu a ztrácí nárok na podporu
v příštím kalendářním roce.
 V případě neuskutečnění nebo částečné nekompletní realizace akce podpořené dotací
Komise mládeže je v pravomoci Výběrové komise požadovat navrácení dotace
v celkové výši nebo ve výši její poměrné části.

Martin Komárek
předseda KM ČMSHb

V Pardubicích, 1. Listopadu 2015.
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