
 ROZVOJOVÉ PROJEKTY ČBF - OZČ 
PROGRAM PODPORY Č. 2 – ROZVOJ TECHNICKÉ ZÁKLADNY, MATERIÁLNÍ PODPORA KLUBŮ 

ČBF  - OZČ– 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 a max. 5.000,- na klub 
 
Cíl programu: 
- Cílem je rozvoj technické základny a materiální podpora klubů ČBF - OZČ. Záměrem je 
dovybavení klubů o basketbalové vybavení dle jejich potřeby. 
 
Pro koho je program určen: 
- basketbalové kluby ČBF - OZČ 
 
Účel podpory: 
- materiální dovybavení klubů o tréninkové pomůcky  
 
Druhy podpory: 
Basketbalový klub zašle v žádosti informaci o druhu a ceně vybavení, které chce pomocí 
podpory pořídit. Včetně např. odkazu na konkrétní vybavení. 
 
Spoluúčast: 
Spoluúčast klubů na pořízení vybavení je minimálně 30 procent z fakturované ceny. 
 
Podmínky programu podpory: 
- určeno pouze pro basketbalové kluby ČBF - OZČ 
- žádajícím subjektem musí být nezisková organizace (TJ, SK, BK) 
- každý žádající subjekt má nárok na jeden příspěvek ročně  
- klub musí v žádosti o podporu zpracovat všechny nezbytné podmínky k získání podpory 
- žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti, nebude zařazena do řízení o přidělení 
podpory 
- žadatel musí mít vůči ČBF – OZČ splněny veškeré povinnosti, včetně finančních náležitostí 
 
Seznámení žadatelů s výsledky a postup přidělení podpory: 
- žádosti budou posouzeny VV ČBF - OZČ 
- seznámení žadatelů s výsledkem e-mailem na uvedenou adresu žadatele do 15 dní po 
schválení (od uzávěrky žádostí) 
 
Po schválení výše příspěvku obdrží žadatel fakturační údaje ČBF – OZČ pro vystavení faktury 
pro čerpání příspěvku. K vystavené faktuře přiloží příjemce kopii nákupních dokladů 
prokazujících pořízení a splnění podmínky spoluúčasti (dotace činí max. 70 % z fakturované 
nákupní ceny). Termín fakturace je nejpozději do 30.9.2022 
 
Kontaktní osoba a konzultace: 
Jiří Buňka, jirka@bunka.cz, 602 992 000 


