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Realizační projekt Podpora sportovně talentované mládeže
Termín realizace: rok 2017
Účast v projektu
1. Projektu se mohou zúčastnit kolektivní členové – kluby zprostředkující členství
alespoň dvěma tanečním párům splňujících podmínky projektu, a to v roli SCM. To je
možné na základě odeslání formuláře „Žádost o udělení označení Sportovní Centrum
Mládeže“. K této žádosti je zároveň nutné doložit alespoň dva formuláře „Žádost o
zařazení tanečního páru do projektu PODPORA SPORTOVNĚ TALENTOVANÉ
MLÁDEŽE“
2. Taneční páry, které byly nominovány SCM a splňují podmínky projektu.
3. Trenéři nominovaní jednotlivými SCM, kteří tvoří trenérskou radu a zajišťují
odbornou činnost projektu
Nárok na přidělení označení SCM zaniká:
-

V okamžiku, kdy k prvnímu dni kvartálu nejsou v příslušném SCM alespoň dva
páry splňující podmínky projektu.

-

Při neplnění povinností SCM. O zániku rozhodne VR ČSTS.

-

Na vlastní žádost

Vyřazení tanečního páru z projektu nastane:
-

Při nesplnění podmínek pro účast

-

Při neplnění povinností. O vyřazení rozhodne trenérská rada.

-

Při hrubém, nebo opakovaném porušení kázně. O vyřazení rozhodne trenérská
rada.

-

Na vlastní žádost

K vyřazení trenéra z trenérské rady dojde:
-

Při ztrátě kvalifikace

-

Rozhodnutím SCM, kterým byl nominován

-

Na vlastní žádost

Český svaz tanečního sportu
Podpora sportovně talentované mládeže

Materiál pro jednání výkonné rady
6.1.2017

Trenérská rada připraví revizi podmínek pro účast v projetu v dalším období do
31.8.2017. Tento materiál projedná Výkonná rada ČSTS na svém nejbližším zasedání.
Trenérská rada naváže kontakty s trenérskou sekcí ČOV.

Financování projektu
Centrální akce jsou financovány přímo z rozpočtu ČSTS v rozsahu schváleném VR ČSTS.
Pro rok 2017 bude realizován pouze jeden kontrolní sraz v termínu při doškolovacím
semináři, vstupní prohlídky a testování kondice. Dále bude zajištěn software XPS
Network.
Pro jednotlivá SCM bude rozdělována průměrná částka 29.500,- Kč na pár
Rozpočet projektu pro rok 2017
Položka

Částka

Kontrolní sraz 3x

360.000,- Kč

Zdravotní prohlídky a testování kondice

120.000,- Kč

Testovací pomůcky

20.000,- Kč

Program XPS

40.000,- Kč

Prostředky k rozdělení do SCM 20x29.500,- Kč
Rezerva
Celkem pro rok 2017

590.000,- Kč
30.000,- Kč
1.300.000,- Kč

Jednotlivá SCM jsou financována dle principů v příloze 3 schváleného projektu Podpora
talentované mládeže. Nárok na přidělení finančních prostředků se stanovuje kvartálně a
to na základě příslušností párů v SCM k prvnímu dni kvartálu.
Jednotlivá SCM jsou povinna čerpat finanční prostředky pro SCM výhradně pro ty páry,
které jsou součástí projektu. Prostředky lze čerpat na:
-

Tréninky s trenéry ČSTS (s licencí tř. II a I), nebo zahraničními trenéry

-

Taneční soustředění s trenéry ČSTS (s licencí tř. II a I), nebo zahraničními trenéry
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-

Zahraniční tréninkové kempy

-

Kondiční soustředění

-

Vzdělávací akce ČSTS

-

Cestovné na soutěže WDSF
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V případě, že pár přestoupí v průběhu třetího kvartálu 2017 do jiného SCM, finanční
prostředky zůstávají v původním SCM, kam byly alokovány v první den kvartálu a do
nového SCM jsou alokovány až od čtvrtého kvartálu 2017. Stejný princip bude použit při
přestupu ve čtvrtém kvartálu, kdy alokace prostředků do nového SCM bude aplikována
v první den prvního kvartálu 2017.
Přidělené prostředky je možné nedočerpat ve třetím kvartálu a použít je až ve čtvrtém
kvartálu. Ve čtvrtém kvartálu je nutno vyčerpat veškeré alokované prostředky do
termínu dle harmonogramu realizace.
Vyúčtování lze provádět průběžně, nejméně však jednou za kvartál do termínu dle
harmonogramu realizace. Pokud nebudou finanční prostředky včas dočerpány, budou
vráceny zpět do centrálního rozpočtu ČSTS.
Vyúčtování je nutno poslat na sekretariát ČSTS.
Způsob čerpání určuje na základě interních předpisů příslušné SCM.

Harmonogram realizace:
1. Kontrolní sraz
-

Místo konání – Kroměříž

-

Termín konání – 9.1.2017 – 10.1.2017

Termín: 9.1.2017
Zodpovídá: Generální sekretář, Předseda trenérské rady
2. Poskytnutí podkladů pro vyúčtování finanční podpory SCM za 1Q 2017
Termín: 7.4.2017
Zodpovídá: Statutární zástupce SCM
3. Zpracování vyúčtování a platba prostředků SCM
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Termín: 14.4.2017
Zodpovídá: Viceprezident pro ekonomiku, Generální sekretář

4. Kontrolní sraz
-

Místo konání – Kroměříž

-

Termín konání – 6.6.2017 – 7.6.2017

Termín: 6.6.2017
Zodpovídá: Generální sekretář, Předseda trenérské rady
5. Poskytnutí podkladů pro vyúčtování finanční podpory SCM za 2Q 2017
Termín: 7.7.2017
Zodpovídá: Statutární zástupce SCM
6. Zpracování vyúčtování a platba prostředků SCM
Termín: 14.7.2017
Zodpovídá: Viceprezident pro ekonomiku, Generální sekretář
7. Kontrolní sraz
-

Místo konání – Kroměříž

-

Termín konání – 25.9.2017 – 26.9.2017

Termín: 25.9.2017
Zodpovídá: Generální sekretář, Předseda trenérské rady
8. Poskytnutí podkladů pro vyúčtování finanční podpory SCM za 3Q 2017
Termín: 7.10.2017
Zodpovídá: Statutární zástupce SCM
9. Zpracování vyúčtování a platba prostředků SCM
Termín: 14.10.2017
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Zodpovídá: Viceprezident pro ekonomiku, Generální sekretář
10. Poskytnutí podkladů pro vyúčtování finanční podpory SCM za 4Q 2017
Termín: 20.12.2017
Zodpovídá: Statutární zástupce SCM
11. Zpracování vyúčtování a platba prostředků SCM
Termín: 27.12.2017
Zodpovídá: Viceprezident pro ekonomiku, Generální sekretář

Přechodná ustanovení
Pro zařazení do projektu se u párů do 31.8.2017 nepožaduje splnění kondičních
podmínek. Pravidlo kondičních podmínek bude aplikováno od 1.9.2017.

Realizační projekt schválila výkonná rada dne 6.1.2017

