PODPORA TRIATLONU V REGIONECH“
Rozvojový neinvestiční program České triatlonové asociace pro krajské, regionální i místní úrovně.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU
Podpora je určena především pro činnost spolků vyvíjející aktivitu pravidelné práce s dětmi a mládeží ve
věku od 8 do 15 let, na krajské, regionální a místní úrovni.

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATEŮ
Spolky a další nestátní neziskové organizace registrované u ČTA s řádně uhrazeným členským příspěvkem
a jejich členů s platnou licencí ČTA.

TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVIT
Dotace na náklady spojené s podporou sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže, které
prokazatelně vzniknou v kalendářním roce, na který je dotace poskytnuta.
Dotaci lze použít na aktivity:
1.

Sportovní příprava
Za uznatelné náklady jsou považovány zejména:
pronájem prostor - výdaje spojené k zabezpečení pravidelné sportovní přípravy

2.

Sportovní činnost na akcích zveřejněných v informačním systému www.czechtrieseries.cz, zde se
jedná zejména o:
Krajské triatlonové soutěže,
Regionální triatlonové seriály,
Český pohár v triatlonu a aquatlonu.
Za uznatelné náklady jsou považovány zejména:
náklady na dopravu sportovců, trenérů do místa konání akce (jízdné, nákup pohonných
hmot, pronájem vozidla, faktury za dopravu apod.)

Podmínkou pro určení uznatelnosti výdajů je jejich vynaložení v období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019.

SPECIFIKA A OMEZENÍ
Dotaci nelze použít na organizaci sportovních kempů, soustředění a pořádání sportovních soutěží.
Dotaci nelze uplatnit pro subjekty (TJ/SK) zařazené do systému Sportovních středisek, Sportovních center
mládeže a Triatlonových akademií ČTA.

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Příjem žádostí zahájen dne 1. 12. 2018, v uzavřené obálce a jasně označené „Podpora triatlonu v
regionech“, nejpozději do 30. 1. 2019 a to:
v úředních hodinách dodaných na sekretariát ČTA
poštou (Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6)
Žadatel podává žádost prostřednictvím svého statutárního zástupce pouze na předepsaném formuláři.
Žadatel může podat pouze jednu žádost v rámci tohoto dotačního řízení,
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CELKOVÁ ČÁSTKA VYČLENĚNÁ NA REALIZACI PROGRAMU
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných ČTA pro tyto účely z rozpočtu programu
„Talent“ je ve výši 100 000,- Kč.
V případě, že celkové požadavky žadatelů (součet všech částek požadovaných dotací) budou vyšší než
celková částka vyčleněná na realizaci tohoto programu:
a)
budou všechny hodnocené žádosti o poskytnutí dotace kráceny stejným procentem,
b)
může dojít ze strany ČTA dle možností k navýšení celkového objemu finančních prostředků.
O konkrétní míře krácení, či navýšení peněžních prostředků rozhoduje sportovní ředitel ČTA.
ČTA si vyhrazuje právo výši celkové částky vyčleněné na realizaci programu změnit v souvislosti s
neočekávanými a mimořádnými událostmi ekonomického charakteru.

MAXIMÁLNÍ VÝŠE JEDNOTLIVÉ DOTACE
Celková výše dotací pro jednoho žadatele v rámci tohoto programu činí maximálně 10 000,-Kč.

KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI
Na základě kritérií pro hodnocení může posuzovaná žádost získat následující maximální počet bodů:
Sportovní příprava
Pravidelná tréninková činnost 2x a vícekrát týdně
10
Alespoň 10 měsíců v kalendářním roce
10
Kvalifikovaný trenér s platnou trenérskou licencí ČTA

10

Sportovní činnost
Krajské triatlonové soutěže
Regionální triatlonové seriály
Český pohár v triatlonu a aquatlonu

30
20
20

minimálně tři (3) sportovci na třech (3) závodech
minimálně tři (3) sportovci na třech (3) závodech
minimálně tři (3) sportovci na dvou (2) závodech

Pro určení výše poskytnuté dotace je rozhodující počet dosažených bodů za jednotlivé oblasti daných
kritérií, přičemž celkový počet bodů se rovná procentnímu vyjádření maximální výše jednotlivé dotace.
Věcné hodnocení jednotlivých žádostí provádí Sportovní expertní komise ČTA. Seznam podpořených
žadatelů bude zveřejněn na webových stránkách www.triatlon.cz formou tabulkového vyhodnocení.

ZPŮSOB ČERPÁNÍ DOTACE
Po splnění podmínek je dotace poskytována na základě písemné smlouvy mezi ČTA a daným subjektem.

VYÚČTOVÁNÍ
Poskytnutí finanční dotace podléhá vyúčtování nejpozději do 30. 11. 2019. Následně s formulářem
vyúčtování bude třeba doložit fotokopie účetních dokladů k vynaloženým prostředkům (např. výpisy z
bankovních účtů, pokladní výdajové doklady apod.).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Na přiznání dotace není právní nárok.
Pokud žadatel nesplňuje výše uvedené podmínky, je jeho žádost vyřazena z dotačního řízení.
Informace o dotačním řízení poskytuje: milan.kulman@triatlon.cz
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