Slovenský stolnotenisový zväz, so sídlom Černockého 7729/6, 831 53 Bratislava 3, IČO: 30 806 836, právna
forma: občianske združenie, zastúpený: PhDr. Zdenko Kríž – predseda, /ďalej len „SSTZ“/, v súlade so schválenými
programovými prioritami SSTZ na obdobie rokov 2017 až 2021 zverejňuje

VÝZVU
na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt
„Svetový deň stolného tenisu 2018“
1.

Uvedená výzva vrátane príloh upravuje postup pri predkladaní žiadostí o poskytnutie príspevku SSTZ
týkajúceho sa realizácie projektov svetového dňa stolného tenisu 6. apríla 2018.

2.

Oprávneným žiadateľom je športový klub /právnická osoba, napr. občianske združenie/ v územnej
pôsobnosti SSTZ, ktorý splní podmienky v tejto výzve. Oprávneným žiadateľom môže byť po splnení
podmienok aj krajský, oblastný alebo okresný stolnotenisový zväz. Žiadateľ môže podať len jeden projekt.

3.

Žiadateľ je povinný predložiť kompletnú žiadosť vrátane všetkých príloh v stanovenej lehote /bod 7./:
- elektronicky mailom na adresu: marketing@sstz.sk,
/do predmetu elektronickej žiadosti uvedie: „Žiadosť – svetový deň stolného tenisu 2018“/
SSTZ bezodkladne po doručení žiadateľovi elektronicky potvrdí prijatie žiadosti.

4.

Súčasťou žiadosti /elektronická podoba/ je:
- žiadosť o poskytnutie príspevku,
- popis projektu,
- čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu,
- štruktúrovaný rozpočet,
- kópia stanov žiadateľa v aktuálnom znení /s vidideľným záznam registrujúceho subjektu/,
- zápisnica o voľbe štatutárneho zástupcu klubu a spôsob konania za klub,
/alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie konať za klub/,
- kópia potvrdenia o pridelení IČO,
- potvrdenie banky o vedení účtu alebo zmluva o vedení bežného účtu klubu /číslo účtu v tvare IBAN/.

5.

Vzor formulára žiadosti o poskytnutie príspevku, vzor popisu projektu a štruktúrovaného rozpočtu, vzor
vyhlásenia štatutárneho orgánu a usmernenie k žiadosti tvorí prílohu tejto výzvy. Všetky prílohy k
žiadosti tvoria jej neoodeliteľnú prílohu.

6.

Výzva na predloženie žiadosti vrátane všetkých príloh bude zverejnená na webovej stránke www.sstz.sk v
sekcii noviniek a taktiež aj v podsekcii komisie masového rozvoja a školského športu v časti svetový deň
stolného tenisu 2018.

7.

Časový harmonogram:
12.02.2018
- zverejnenie výzvy pre kluby na predkladanie žiadostí
28.02.2018
- uzávierka termínu na predkladanie žiadostí
15.03.2018
- vyhodnotenie projektov, uverejnenie podporených projektov
20.03.2018
- uzatvorenie zmlúv na poskytnutie príspevku
06.04.2018
- realizácia projektu svetového dňa stolného tenisu 2018
20.04.2018
- predloženie vyúčtovania projektu a záverečnej správy uchádzačmi
30.04.2018
- kontrola predložených vyúčtovaní a záverečných správ, nápravné opatrenia
10.05.2018
- poukázanie súm zo strany SSTZ úspešným uchádzačom
30.05.2018
- vyhodnotenie projektu, predloženie záverečnej správy pre VV SSTZ

8.

Jednotlivé žiadosti vyhodnocuje komisia, vytvorená na tento účel. Komisia pri rozhodovaní a navrhovaní
výšky dotácie posudzuje každý projekt žiadosti jednotlivo, formou bodového hodnotenia podľa kritérií
uvedených v usmernení.

9.

Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel je najmenej 10.000 EUR. Bližšie
podmienky čerpania na jednotlivé projekty sú uvedené v usmernení k žiadosti.

10.

S úspešnými uchádzačmi, ktorých projekty budú komisiou odporúčené na podporu, bude uzatvorená
zmluva o poskytnutí príspevku medzi SSTZ a žiadateľom.

V Bratislave dňa 10.02.2018
PhDr. Zdenko Kríž
predseda SSTZ
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:

VZOR - Žiadosť o poskytnutie príspevku
VZOR - Popis projektu
VZOR - Štruktúrovaný rozpočet
VZOR - Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu

