
 
Projekt spolufinancování náborů dětí a mládeže pro kluby stolního tenisu 

 
ČAST vypisuje za účelem obnovení a sportovní činnosti (negativně ovlivněné pandemií Covid 19) a 
posílení členské základny dětí a mládeže projekt na spolufinancování náborů dětí a mládeže pro 
členské kluby stolního tenisu ČAST. 
 
Žadatelem a případným příjemcem spolufinancování může být pouze členský klub stolního tenisu 
ČAST. 
Žadatel podá písemnou žádost, která bude obsahovat: 

* popis a cíl náborové akce, 

* rozpočet akce, 

* datum a místo konání. 

Termín podání žádosti: do 31. 8. 2021 buď datovou schránkou (gj87b8t), emailem (ctta@cuscz.cz) 
nebo poštou na adresu uvedenou v záhlaví (ČAST, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
 
VV ČAST rozhodne o úspěšných žadatelích do 15. 9. 2021. S úspěšnými žadateli bude uzavřena 
smlouva o částečném spolufinancování náborové činnosti. 
 
Alokace: 500 tis. Kč 
Maximální možná výše spolufinancování pro jednoho žadatele: 20 tis. Kč 
Úspěšnému žadateli se ke spolufinancování stanovuje spoluúčast na nákladech projektu ve výši 20% 
(100/80) = 25 tis. Kč uplatněných výdajů na akci. 
 
Uznatelné výdaje: 

*  nájemné sportovních prostor v souvislosti s náborovou akcí (bez energií), 

*  organizační zajištění náborové akce (činnost trenérů a organizačních pracovníků klubu) v 

souvislosti s náborovou akcí, 

*  návrh, výroba, distribuce a umístění propagačních materiálů náborové akce s umístěním loga 

klubu a ČAST, bez možnosti umístění jakýchkoliv komerčních log (reklama). 
 
Jiné výdaje nejsou pro spolufinancování přípustné. 
 
Způsob čerpání: 

*  Přefakturací po ukončení náborové akce s přiložením kopií uplatňovaných dokladů. Suma 

uplatňovaných dokladů bude činit min. 25 tis. Kč. Čerpání bude ukončeno do 15. 12. 2021. 
 
Další povinnosti žadatele: 

* Úspěšný žadatel v rámci přefakturace (kromě kopií uplatňovaných dokladů) doloží: 

 *  vzorky propagačních materiálů, bude-li jejich návrh, výroba, distribuce nebo umístění 
předmětem uplatnění, 

 *  fotodokumentaci z náborové akce, 
 *  jmenný seznam účastníků náborové akce. 
  
V Praze dne 4. 8. 2021 
 
 Jan Brothánek,   Zbyněk Špaček 
 Místopředseda VV ČAST  Předseda VV ČAST 


