MORAVSKOSLEZSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava
www.mssst.cz

Metodický pokyn k zasílání žádosti o dotace MSSST
„Organizace sportu mládeže v MSSST“ na rok 2020
VV MSSST vydává tento metodický pokyn k zasílání žádostí o „neinvestiční dotaci MSSST“.
1) Projekty mládežnického stolního tenisu:
Podpora je zaměřena na plnění sportovní, organizační a obsahové činnosti okresních, městských a
regionálních svazů stolního tenisu, klubů a oddílů sdružených v MSSST. Podpora je realizována v rámci
všeobecné sportovní činnosti na projekty, týkající se sportovní činnosti v mládežnických kategoriích
pořádáním akcí v Moravskoslezském kraji.
Dotace budou poskytovány na:
 Okresní bodovací turnaje mládeže a okresní přebory mládeže jednotlivců
Pouze pro okresní, regionální a městský svaz.
Na základě obdržených „Žádosti o Dotaci MSSST“, VV MSSST rozhodne o výši dotace
jednotlivým žadatelům.
 Náborové turnaje mládeže
Pouze pro oddíly, kluby.
Na základě obdržených „Žádosti o Dotaci MSSST“, VV MSSST rozhodne o výši dotace
jednotlivým žadatelům
.
2) Podmínky pro udělení dotace:
- uvedená akce se musí uskutečnit v období od 1.1.2020 do 31.12.2020,
- žadatel musí zajistit propagaci akce (uvedením ve sportovním kalendáři daného svazu, rozesláním
propozic dané skupině možných účastníků, zveřejněním na www),
- žadatel musí o dotaci požádat na přiloženém formuláři nejpozději do 31.3.2020,
- podpis Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSSST, nejpozději do dvou měsíců od data přiznání
dotace,
- akce se musí uskutečnit v uvedeném termínu,
- u náborových akcí, musí být minimálně 15 účastníků a musí být zaslána fotodokumentace (min. 5x foto)
z nástupu a průběhu akce
3) Dotaci lze použít pouze na:
a) organizační zajištění sportovní činnosti mládeže v oddílech a klubech, ale pouze na náborové turnaje
mládeže,
tzn. náklady spojené s pronájmy místnosti při konání náborových turnajů mládeže
b) organizační zajištění sportovní činnosti mládeže v okresních, městských a regionálních svazech, ale
pouze na bodovací turnaje mládeže a okresní přebory mládeže – jednotlivců,
tzn. náklady spojené s pronájmy místnosti při konání bodovacích turnajů a přeborů mládeže
jednotlivců
Podmínky pro vyúčtování Dotace, budou součásti „Smlouvy na dotaci z rozpočtu MSSST“.
Formulář „Žádost o
jiri.olbricht@volny.cz .
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