
ROZVOJOVÉ PROJEKTY ČBF - OZČ 
PROGRAM PODPORY Č. 1 – FINANČNÍ PODPORA KLUBŮ ČBF - OZČ, PŘÍSPĚVKY NA 
TURNAJE NA KALENDÁŘNÍ ROK 2022 
Termín podání žádosti: do 10. 4. 2022 
Způsob podání: pouze elektronicky na e-mail: cbfplzen@seznam.cz 

Upozornění: na poskytnutí podpory není právní nárok 
Celková výše programu: max. 50.000,- Kč/kalendářní rok 
 
Cíl programu: 
- cílem je finanční podpora basketbalových klubů a aktivace jejich činnosti pro pořádání 
turnajů pro mládež do 15 let věku (kategorie U10 – U15) 
 
Pro koho je program určen: 
- basketbalové kluby ČBF - OZČ 
 
Účel podpory: 
- příspěvek ČBF - OZČ na úhradu nákladů vzniklých organizací basketbalového turnaje 
(pronájmy hal, ceny pro děti, platby za stolek a rozhodčí) 
 
Druhy podpory: 
Příspěvek na basketbalové turnaje – příspěvek bude poskytován pouze na turnaje, které 
budou pořádány výhradně pro  kategorie U10 – U15.  
o příspěvek bude poskytován na turnaj, kterého se zúčastní minimálně 4 družstva 
o klub může požádat o podporu max. na 2 turnaje resp. 2 různé kategorie (pak podává dvě 
různé žádosti) 
o při poskytování příspěvku bude ČBF - OZČ přihlížet zejména k následujícím kritériím: 
- počtu přihlášených družstev, případné mezinárodní účasti, délce turnaje, počtu odehraných 
utkání, kvalitě organizačního zabezpečení celého turnaje, ceně startovného a dalších služeb 
/ubytování + stravování/ 
 
Po uskutečnění turnaje zašle pořadatel turnaje ČBF – OZČ zprávu o jeho konaní. Zpráva bude 
obsahovat: 

• pořadí a výsledky turnaje 

• fotodokumentaci 
 
- až na základě zaslané zprávy obdrží žadatel potvrzenou částku k fakturaci a fakturační údaje 
ČBF - OZČ. Bez zaslání závěrečné zprávy nebude žádná faktura akceptována a proplacena. 
K vystavené faktuře přiloží příjemce vyúčtování akce do výše poskytnutého příspěvku 
(kopie dokladů skutečných nákladů do výše poskytnutého příspěvku). 
- žadatel musí mít vůči ČBF – OZČ splněny veškeré povinnosti, včetně finančních náležitostí 
Seznámení žadatelů s výsledky a postup přidělení podpory: 
- žádosti o příspěvek budou vyhodnoceny do 13. 4. 2022 a žadatelům bude sdělena 
předběžná výše příspěvku.  
Vyfakturovaní a platba musí proběhnout v roce 2022. 
 

Kontaktní osoba a konzultace: 
Jiří Buňka, jirka@bunka.cz, 602 992 000 

mailto:jirka@bunka.cz

