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PROGRAM PODPORY č. 2  

PODPORA ROZVÍJEJÍCÍCH SE ODDÍLŮ NA SEZÓNU 2021/2022 
 

TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTI:  do 14. 10. 2021 

MÍSTO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:  Masarykovo náměstí 46, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI:  pouze elektronicky na e-mail: matyas@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 Kraje Vysočina a 
Jihočeského 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 bezplatně 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.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/kalendar-akci 
Přehled možností rozvoje pro všechny oddíly v rámci ČF: www.ceskyflorbal.cz/rozvoj-oddilu 
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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 – Náborové akce v sezóně 2021/2022 
- Turnaje pro neregistrované hráče v tzv. bílých místech regionu (Prachaticko, Humpolecko, Veselí 

n.L., Velkomeziříčsko, Chotěbořsko) 
- Oddílům pořádající takovéto akce nabídne regionální složka VY+JČ personální a propagační 

výpomoc, před plánovanou akcí zajistí oddílu materiál pro propagaci této akce (banery, maskot 
atd.), aby akce měla požadovaný efekt a zajistí účast kvalifikovaných rozhodčích.  

- Turnaje pro neregistrované hráče v rámci náborových akcí se konají během celé sezony, na konci 

sezony jsou spojeny hlavně s propagací na Dětských dnech – termíny konání tedy budou záležet 

na pořádajících oddílech. Oddíl v přihlášce podrobně popíše plánovanou akci pro neregistrované 

hráče v sezóně 2021/2022.  

- Příspěvek na uskutečnění náborového turnaje pro neregistrované hráče ve výši 6.600,– bude 

oddílu vyplacen na základě vydané faktury do 15 dní po uskutečnění plánované akce.   

 

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 se přihlásily a nebyly vybrány do zelené či modré skupiny PP3,  
- menší oddíly s maximálně 4 družstvy, které se nemohou hlásit do PP3. 

 
PODMÍNKY 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, 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU PODPORY 

• vypsání programu podpory: 1. října 2021 

• podání žádosti: do 14. 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 

Jiří Matyáš, E-mail: matyas@ceskyflorbal.cz, Tel.: +420 603 106 009 
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