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V OL KVS

PODPORA MLÁDEŽE
Výbor Olomouckého krajského volejbalového svazu (dále jen „OL KVS“) se s platností od 1.1.2014
usnesl na této směrnici o podpoře mládeže:
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Cílem této směrnice je stanovení základních pravidel na podporu mládeže v OL KVS.
Předsednictvo OL KVS může rozhodovat v průběhu roku o dalších parametrech podpory
mládeže, které nejsou touto směrnicí specifikovány.
Cílem podpory mládeže je finanční, materiální a metodická pomoc družstvům mládeže,
stejně jako motivace oddílů působících v soutěžích OL KVS, aby pečovala o družstva
mládeže v kategorii chlapců i dívek.
Konkrétní způsob podpory spočívá zejména v poskytování dotací ve formě finančních
příspěvků, případně v poskytnutí materiálu nebo služeb (dále jen „dotace“) jednotlivým
oddílům na základě jejich žádosti.

OL KVS poskytne finanční prostředky na podporu mládeže v daném roce ve výši minimálně
20 % ze souhrnných příjmů rozpočtu OL KVS v roce předchozím.
Skutečná výše podpory oddílům se bude každý rok odvíjet od okolností majících vliv na
příjmovou stránku rozpočtu. Zdrojem rozpočtu se mohou stát i úspory v příslušném roce.
Žádosti o dotaci posuzuje a schvaluje Předsednictvo OL KVS.
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Při zájmu o udělení dotace je nutné podat písemnou či e-mailovou žádost adresovanou
Předsednictvu OL KVS.
Žadatelem může být libovolná fyzická nebo právnická osoba. Žádost však může být podána
pouze prostřednictvím oddílu registrovaného v ČVS.
Řádné vyplnění žádosti obnáší zejména:
a) popis základní charakteristiky projektu,
b) výši požadované podpory, v případě žádosti o poskytnutí materiálu (resp. služeb) je
třeba uvést konkrétní požadavek na tento materiál nebo službu,
c) zdůvodnění žádosti o dotaci,
e) účel, na který má být dotace poskytnuta,
f) kritéria úspěchu projektu.
Při posuzování a schvalování žádosti bude Předsednictvo OL KVS vycházet z priorit
uvedených ve svém „Programového prohlášení“.
V případě nesplnění účelovosti dotace či porušení rozpočtové kázně může být příjemci
dotace stanovena povinnost vrátit poskytnutý příspěvek, příp. výše příspěvku bude
pokrácena. Posouzením splnění výše uvedeného je pověřeno Předsednictvo OL KVS.

Tato směrnice „Podpora mládeže“ byla projednána a schválena na zasedání Výboru OL KVS dne 16.
prosince 2013 a nabývá účinnosti dne 1.1.2014.
V Olomouci 16. prosince 2013
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