PROJEKT NA PODPORU ČLENSKÝCH KLUBOV
SLOVENSKEJ LYŽIARSKEJ ASOCIÁCIE
Výzva na predkladanie projektov na športovú prípravu
detí a mládeže – 2. ročník
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Slovenská lyžiarska asociácia (ďalej len „SLA“) na základe Uzn. P-SLA č.13-40/390
zverejňuje túto výzvu na predkladanie projektov prostredníctvom rozpočtu SLA
z vlastných zdrojov SLA v roku 2013 v oblastiach:
 tréningový proces detí a mládeže
 zabezpečenie organizovania športových súťaží a športových podujatí,
zabezpečenie športovania detí a žiakov
 vzdelávanie v oblasti športu – účasť na vzdelávacích kurzoch
 odmeny športovcov a trénerov a podpora osvetovej činnosti v športe
ďalej len „výzva“.
2. Prostriedky alokované na túto výzvu sú určené najmä na:
 účasť pretekárov registrovaných v SLA do 15 rokov (ďalej len „pretekári“) na
pretekoch na Slovensku
 zabezpečenie športovej prípravy pretekárov v SLA vekových kategórií do 15 rokov
(tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory)
 pitný režim, zdravotné zabezpečenie, funkčné a lekárske vyšetrenia, diagnostika,
regenerácia a rehabilitácia pretekárov
 športová výstroj a materiálne vybavenie (neinvestičného charakteru)
 organizovanie športových súťaží (preteky)
 účasť trénerov, rozhodcov a ďalších odborných pracovníkov na vzdelávaní
organizovanom SLA
 vykonávanie aktivít, ktoré propagujú lyžovanie ako súčasť zdravého životného štýlu
a zvyšujú jeho úroveň na Slovensku

Čl. II
Výška finančných prostriedkov určených na rozdelenie
V rámci tejto výzvy je na rozdelenie určených 19 850,- €.

Čl. III
Najvyššia a najnižšia dotácia
1. Najvyššia dotácia úspešnému projektu 3 000,- €.
2. Najnižšia dotácia úspešnému projektu 1 000 €.
3. Neúspešné projekty nebudú ohodnotené.

Čl. IV
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Spolufinancovanie
Na tieto projekty nie je potrebné preukazovať spolufinancovanie.

Čl. V
Okruh oprávnených žiadateľov
Oprávneným žiadateľom je športový klub/oddiel, ktorý je registrovaný v SLA najneskôr ku
dňu zverejnenia výzvy.

Čl. VI
Dátum ukončenia predkladania žiadostí
Dátum ukončenia predkladania projektov je 03. júla 2013, pričom rozhodujúci je dátum
pečiatky odosielajúcej pošty na obálke, v ktorej je SLA doručený projekt alebo dátum
prijatia projektu na Sekretariát SLA.

Čl. VII
Adresa elektronického predloženia žiadosti
Adresou elektronického predloženia žiadosti je sekretariat@slovak-ski.sk, do predmetu sa
uvedie slovo PROJEKT.

Čl. VIII
Adresa písomného predloženia žiadosti
1. Adresou písomného predloženia žiadosti je:
Slovenská lyžiarska asociácia
Nový Smokovec 44
062 01 Vysoké Tatry
2. Na obálku vľavo hore je potrebné napísať „Výzva na predkladanie projektov 2013“
3. Písomnú žiadosť nie je potrebné zaslať doporučenou poštou a je možné ju doručiť aj
osobne na sekretariáte SLA na adrese písomného predloženia žiadosti.
Projekt je nutné zaslať ako elektronicky, tak aj poštou!!!

Čl. IX
Formulár žiadosti v elektronickej forme
Formulár žiadosti (povinné články) a povinné prílohy sú zverejnené na webovom sídle
SLA.
Pri podaní projektu je nutné použiť predpísané formuláre!!!

Čl. X
Spôsob predloženia žiadosti
Žiadateľ je povinný v žiadosti a priložených dokumentoch uviesť výlučne pravdivé údaje. V
prípade uvedenia nepravdivých údajov sa okrem iného vystavuje riziku spáchania
trestného činu subvenčného podvodu podľa ustanovení § 225 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ predložením projektu zároveň súhlasí so zverejnením znenia projektu na
webovom sídle SLA.

Čl. XI
Časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí
2

1. SLA zverejní na svojom webovom sídle do 31. augusta 2013
a) znenia predložených projektov,
b) zoznam žiadateľov, ktorým sa schválil projekt a jej výšku,
c) zoznam žiadateľov, ktorým sa neschválil projekt s uvedením dôvodu jej neposkytnutia.

Čl. XII
Všeobecné podmienky poskytnutia a použitia dotácie
1. So žiadateľmi, ktorým sa schváli projekt, SLA uzatvorí zmluvu o poskytnutí dotácie
z vlastných zdrojov.
2. Po obojstrannom podpise zmluvy SLA poukáže v roku 2013 žiadateľovi 70%
schválených finančných prostriedkov na účet klubu.
3. Dotáciu bude možné použiť na výdavky vzniknuté v období od 1. júla 2013 do 30. mája
2014.
4. SLA poskytne prijímateľovi 70% dotácie do 30.9.2013. 30% schválenej dotácie bude
poskytnutých prijímateľovi až po konečnom vyúčtovaní projektu.
5. Prijímateľ dotácie bude povinný zverejniť na internete správu o realizácii projektu, ktorej
súčasťou budú podrobné informácie o hospodárení klubu z prostriedkov získaných na
tento účel. Presnú štruktúru správy stanoví zmluva o poskytnutí dotácie.
6. Zmena účelu alebo zvýšenie schválenej dotácie nebude povolené, nepoužitú dotáciu
musí žiadateľ vrátiť bez zbytočného odkladu po zistení jej nepotrebnosti na účet SLA.
7. Porušenie týchto podmienok môže viesť k zastaveniu poskytovania dotácií a k vráteniu
už poskytnutých prostriedkov v plnej výške na účet SLA a prijímateľ bude vylúčený zo
zoznamu uchádzačov o dotáciu z projektov SLA na nasledujúcu sezónu 2014/2015.
8. Spresnenie všeobecných podmienok poskytnutia dotácie upravia konkrétne
ustanovenia zmluvy o poskytnutí dotácie, ktoré bližšie určia vzájomné práva a povinnosti
SLA a prijímateľa dotácie.

Čl. XIII
Neoprávnené náklady
1. Pre účely tejto výzvy sú neoprávnenými nákladmi najmä:
a) úhrada záväzkov z predchádzajúcich rokov alebo ich refundácia,
b) náklady na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
c) náklady na úhradu DPH, ak si jej platiteľ môže uplatniť odpočítanie DPH z vlastnej
daňovej povinnosti,
d) finančné vyčíslenie dobrovoľnej práce v prospech predmetu žiadosti žiadateľa, ak
neprišlo ku skutočnému vyplateniu finančných prostriedkov.
e) náklady, ktoré nesúvisia s projektom
2. Neoprávnené náklady nebudú započítané žiadateľovi do hodnoty predmetu žiadosti.

Čl. XIV
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Výberové kritériá
Projekty majú slúžiť k napĺňaniu cieľov SLA vyplývajúcich zo stanov SLA a to najmä:
 Zvýšenie počtu členskej základne SLA
 Skvalitnenie športovej prípravy detí a mládeže v lyžovaní
 Zvýšenie počtu kvalifikovaných odborníkov v športe (účasť na vzdelávaní
odborníkov v športe organizovaných SLA)
 Zvýšenie počtu pretekárov na pretekoch organizovaných SLA
 Zvýšiť záujem o lyžovanie ako súčasti zdravého životného štýlu
 Aktivity smerom k rozvoju lyžovania a zvýšenie povedomia o lyžovaní
Všetky aktivity by však mali smerovať na mládež do 15 rokov (okrem vzdelávania
odborníkov v športe).
Doručené projekty bude vyhodnocovať komisia na tvorbu projektov SLA ustanovená
Predsedníctvom SLA.
Projekty, ktoré nebudú spĺňať kritériá nebudú predmetom posudzovania komisiou.
Dátum zverejnenia výzvy: 03.06.2013
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