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Projekt RSHb Čechy Východ – „Podpora vzniku celků mládeže“

RSHb Čechy Východ vyhlašuje prostřednictvím Komise mládeže nový projekt zaměřený na
podporu vzniku celků mládeže. Nově vzniklé celky přihlášené do soutěžního ročníku 2017/2018 budou
podpořeny formou dodání materiální podpory zaměřené na činnost mládežnických celků.

Předpoklady pro zapojení se do projektu:
• Žádat o podporu RSHb Čechy Východ v rámci projektu „Podpora vzniku celků mládeže“ mohou
výhradně kluby sdružené v ČMSHb, působící na území Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Do dotačního programu se mohou zapojit kluby sdružené v ČMSHb, proti kterým není vedeno
disciplinární řízení a které mají uhrazeny všechny závazky vůči ČMSHb a RSHb Čechy Východ.
• Žadatel může žádat o podporu v případě navýšení počtu celků mládeže celoročně přihlášených do
soutěžního ročníku 2017/2018 ve srovnání s počtem celků mládeže žadatele celoročně
přihlášených do soutěžního ročníku 2016/2017.
• Podporován bude především vznik nových celků v kategorii U13 a níže.
Forma podpory:
• Zajištění dodání materiální podpory ze strany RSHb dle počtu nově vzniklých celků.
• Spoluúčast žadatele je stanovena ve výši 15% z celkové výše podpory.
• O výši podpory rozhoduje Výkonný výbor RSHb v souladu s rozpočtem RSHb pro rok 2017.
Proces realizace projektu:
• Do 30. 6. příslušného roku odešle žadatel o podporu žádost na emailovou adresu:
vybor@hokejbal-vc.cz.
• Do 31. 8. příslušného roku posoudí výběrová komise RSHb Čechy Východ zaslané žádosti a
navrhne výboru vybrané žádosti ke schválení. Výběrová komise je složena z členů Komise
mládeže RSHb Čechy Východ a členů výboru RSHb Čechy Východ.
• Do 30. 9. příslušného roku dojde k realizaci uvolnění a dodání materiální podpory.
Povinnosti žadatele o podporu:
• Zaslání žádosti o podporu v rámci projektu „Podpora vzniku celků mládeže“

Martin Komárek

předseda KM RSHb Čechy Východ

V Pardubicích, 1. května 2017.
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