
 

 

Komise regionů a rozvoje oddílů 

PROGRAM PODPORY č. 2  

PODPORA ROZVÍJEJÍCÍCH SE ODDÍLŮ NA SEZÓNU 2021/2022 
 

TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTI:  do 15. 10. 2021 

MÍSTO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:  Vídeňská 9, 639 00 Brno 

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI:  pouze elektronicky na e-mail: plodik@ceskyflorbal.cz 

UPOZORNĚNÍ:    na poskytnutí podpory není právní nárok 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CÍL PROGRAMU 

Cílem programu podpory rozvíjejících se oddílů je zajistit podporu rozvoje i pro malé a střední oddíly, 
které nejsou zapojeny do Programu podpory č. 3 - Komplexní rozvoj oddílů a které mají zájem na svém 
rozvoji. 
 

 
ZAMĚŘENÍ A PRINCIP PROGRAMU 

• program podpory vypisuje, administruje a vyhodnocuje regionální složka Jihomoravského a 
Zlínského kraje 

• platforma pro rozvoj malých a středních oddílů, 

• program podpory se zaměřuje na malé a střední oddíly, které nejsou zapojeny do Programu podpory 
č. 3 - Komplexní rozvoj oddílů (červená, oranžová, modrá a zelená skupina), 

• Principem programu je: 
- nabídka spolupráce přihlášeným oddílům s možností bez poplatku využívat vybrané celostátní      

i regionální vzdělávací akce a semináře, dále se rozvíjet za řízené aktivity regionálních složek 
(témata seminářů na míru, setkávání se s oddíly v regionu, individuální témata rozvoje 
prostřednictvím individuálních schůzek), 

- nabídka regionálních rozvojových projektů organizovaných regionálními složkami na základě 
priorit regionu, nebo aktivní poptávky oddílů, 

Program podpory má 2 hlavní části (segmenty): 

A. Rozvoj klubu prostřednictvím vzdělávacích akcí, seminářů a vzdělávání 

- Přihlášeným oddílům do Projektu podpory rozvíjejících se oddílů budou bez poplatku 
nabízeny všechny vzdělávací akce (semináře a vzdělávání), které vedou zástupci oddílů 
zapojených do Programu podpory č. 3 - Komplexní rozvoj oddílů, případně externisté. 

- Přihlášeným oddílům budou bez poplatku nabízeny speciální vzdělávací projekty např. TOUR 
DE CLUB, apod., nabídka seminářů je rozprostřena po celé ČR. V případě velkého zájmu 
budou mít oddíly v Programu rozvíjejících se oddílů přednost před ostatními oddíly, resp. 
pozvánku k vzdělávacím akcím budou dostávat v předstihu.  

- Přihlášeným oddílům bude nabídnuta prezentace s analýzou oddílů zelené skupiny PP3 za 
účelem možného porovnání a vytipování témat jejich dalšího rozvoje. 
 

Přehled vzdělávacích akcí: www.odkaz  
Přehled možností rozvoje pro všechny oddíly v rámci ČF: www.micrositerozvojeCF  

http://www.odkaz/
http://www.micrositerozvojecf/
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B. Regionální rozvojové projekty 

Přihlášené oddíly do Programu podpory rozvíjejících se oddílů se mohou účastnit regionálních 
rozvojových projektů organizovaných regionálními složkami na základě priorit regionu nebo aktivní 
poptávky oddílů.  

 

Rozvojový projekt regionu č. 1 – Kurzy první pomoci 
V současné době bývá při pořádání utkání v regionálních soutěžích spíše výjimkou přítomnost adekvátně 
zdravotnicky vyškoleného člena pořadatelské služby, obzvlášť v případě menších oddílů. Dle našeho názoru se 
však jedná a velice důležitou součást pořadatelského servisu a rádi bychom oddíly touto cestou motivovali ke 

vzdělávání svých členů v této oblasti. Každý oddíl zařazený do programu PP č. 2 – podpora rozvíjejících se 
oddílů bude mít možnost se bezplatně zúčastnit kurzu první pomoci, pořádaného regionálním sekretariátem. 
Tyto kurzy budou vypsány ve FISu v kalendáři akcí a zástupci oddílů budou mít možnost se prostřednictvím FIS 
k akci přihlásit. Detailnější informace jsou k dispozici v dokumentech na webových stránkách Komise rozvoje 
regionu JMaZL. 
Podrobné znění projektu naleznete zde: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/regiony/jmazl/komise 
 

Rozvojový projekt regionu č. 2 – Cestovné mládeže 
Cílem projektu je podpora mládežnických družstev, která vzhledem k regionálním aspektům mají 
vyšší náklady spojené s cestováním na mistrovské soutěže mládeže. Zahrnuté kategorie pro 
podporu: přípravky, mini žákyně, elévové, elévky, mladší žáci, starší žáci, mladší a starší žákyně, 
dorostenky, dorostenci, juniorky, junioři. Projekt je určen pro oddíly jejichž mládežnická družstva 
cestují na turnaje mimo obec s tím, že podpora je určena pro družstva, u nichž součet vzdáleností na 
turnaje přesáhne 100 km / družstvo / polovina sezóny. Oddíly budou žádat o dotaci na cestovné vždy 
zpětně (tzn. až poté, kdy budou známy skutečné vzdálenosti kilometrů na jednotlivá soutěžní utkání 
či turnaje), a to ve dvou částích sezony, podzimní a jarní. Stanovená výše příspěvku na 1 km je 6 Kč. 
Vzdálenost se počítá od bližší hranice sídla oddílu do místa turnaje. Vzdálenost se určuje podle 
internetového plánovače cest www.mapy.cz. V žádostech oddílů se sečtou kilometrové vzdálenosti 
na jednotlivé turnaje. Do vzdálenosti se započítává vzdálenost mezi obcí a místem konání turnaje, 
nikoliv cesta tam a zpět. Celková výše programu je 25 000 Kč. Detailnější informace jsou k dispozici 
v dokumentech na webových stránkách Komise rozvoje regionu JMaZL. 
Podrobné znění projektu naleznete zde: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/regiony/jmazl/komise 

 
Rozvojový projekt regionu č. 3 – Trenérské licence D 
Každý oddíl, přihlášený k programu PP č. 1 – podpora rozvíjejících se oddílů, bude mít v případě 
zájmu možnost požádat region o proplacení školení trenérské licence D (cena školení 1000 Kč) pro 1 
svého člena. Proplacení školení se bude realizovalo až po doložení dokladu o platbě a absolvování ze 
strany oddílu (jeho člena). Cílem projektu je motivovat rozvíjející se oddíly a jejich členy k rozšiřování 
jejich trenérského personálu a napomoci tak k jejich dalšímu rozvoji. Detailnější informace jsou 
k dispozici v dokumentech na webových stránkách Komise rozvoje regionu JMaZL. 
Podrobné znění projektu naleznete zde: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/regiony/jmazl/komise 

 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN 

• Pro malé a střední oddíly, které nejsou zapojeny v Komplexním programu podpory (červená, 
oranžová, modrá a zelená skupina): 
- oddíly s 5 a více družstvy, které nebyly vybrány do zelené či modré skupiny PP3,  
- menší oddíly s maximálně 4 družstvy, které se nemohou hlásit do PP3, 
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PODMÍNKY PROGRAMU PODPORY 

• alokovaná částka ze strany ČF pro regionální složky 300.000 Kč je účelově vázána na regionální 
rozvojové projekty směřované pro oddíly přihlášené do Projektu podpory rozvíjejících se oddílů, 

• zpracovat přihlášku do programu podpory na stanoveném formuláři (Základní informace o uchazeči 
do programu podpory), 

• přihlášky, které nebudou splňovat všechny formální náležitosti, nebudou zařazeny do řízení o výběru 
oddílu do programu podpory, 

• neúspěšní uchazeči do zelené skupiny Programu podpory č. 3 - Komplexní rozvoj oddílů jsou 
automaticky zařazeni do výběru tohoto programu podpory, pokud s tím v přihlášce do zelené 
skupiny vysloví souhlas, 

• o zařazení oddílu do programu podpory rozhoduje příslušný regionální výkonný výbor, 

• „prostor pro zapracování povinnosti ze strany oddílů, kterou doplní region na základě svého 
regionálního rozvojového projektu“  

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU PODPORY 

• vypsání programu podpory: 1. října 2021 

• podání žádosti: do 15. října 2021 

• seznámení žadatelů s výsledky zařazení / nezařazení do programu podpory: do 31. října 2021 
 

SEZNÁMENÍ ŽADATELŮ S VÝSLEDKY O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU PODPORY 

• po schválení příslušným regionálním výkonným výborem 

• e-mailem na oficiální adresu žadatele, nejpozději do 31. října 2021 
 

KONTAKTNÍ OSOBA A KONZULTACE 

Petr Plodík, E-mail: plodik@ceskyflorbal.cz, Tel.: +420 730 171 755 

mailto:plodik@ceskyflorbal.cz

