Slovenský tenisový zväz

číslo predpisu: 2021/VV0118/001

Program spolufinancovania tenisových projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ
v roku 2021.
v znení dodatku č. 01/2021 z 19.2.2021 (číslo predpisu 2021/VV0219/007)
1. Výzva FnPŠ z 31.12.2020.
Fond na podporu športu (ďalej len „FnPŠ“) zverejnil dňa 31.12.2020 historicky prvú Výzvu
č.2020/001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry (ďalej len „Výzva“) za účelom
utvárania priaznivých
a dlhodobo
udržateľných
podmienok
nielen
pre
športovú
reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov
a širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených občanov.
Na Výzvu je zo zdrojov FnPŠ alokovaná suma 15 miliónov EUR, ktorá bude rozdelená do každého z
ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne 10% z celkovej sumy finančných
prostriedkov. Oprávnenými žiadateľmi sú športové organizácie, obce a VÚC. Minimálna výška
príspevku na jeden projekt je 50.000 EUR a maximálna výška je 1,5 miliónov EUR. Žiadateľ je povinný
zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50% z celkových oprávnených nákladov.
Výzva bola zverejnená dňa 31.12.2020, pričom podávanie žiadosti začína od 15.2.2021 a končí
1.3.2021. Výsledky Výzvy a podporené projekty budú známe v mesiaci máj 2021. Ide o pilotnú Výzvu
na tento účel a FnPŠ zverejní v priebehu roku 2021 aj ďalšie výzvy na financovanie športovej
infraštruktúry.
2. Priority STZ v investičnej oblasti.
V zmysle schválenej Koncepcie rozvoja tenisu (KRT) na roky 2018-2022 je investičnou prioritou STZ
zrealizovať výstavbu NTC v Košiciach. Druhou investičnou prioritou STZ v zmysle KRT je v prípade
získania finančných prostriedkov investičného charakteru a priaznivej ekonomickej situácie vypísať
výzvy na investície pre jednotlivé RTZ a kluby.
3. Spolufinancovanie projektov klubov
STZ vyčlení na podporu spolufinancovania investičných projektov svojich členských klubov,
podporených na základe Výzvy FnPŠ pre rok 2021 sumu 200.000€ (ďalej len „Alokovaná suma“).
Alokovaná suma bude vyčlenená zo zdrojov z príspevku uznanému športu (PUŠ) pre STZ od MŠVVaŠ.
Vzhľadom na potrebu použiť fin.prostriedky obdržané v období 1.1.-31.7.2021 do termínu
31.12.2021 a obdržané po 1.8.2021 do termínu 31.3.2022 je nutné sumu vyčleniť v rozpočte
priebežne v konkrétnych rokoch 2021-2023 podľa presne špecifikovaných potrieb klubov.
O pokračovaní Programu spolufinancovania tenisových projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo
strany STZ a jeho podmienkach na nasledujúce roky rozhodne VV STZ.
4. Výška príspevku STZ pre žiadateľov
Z Alokovanej sumy budú podporené kluby (ďalej len „Žiadatelia“), ktoré budú zo strany FnPŠ
podporené ako úspešní žiadatelia príspevkom z Výzvy.
STZ poskytne Žiadateľom príspevok vo výške jednej polovice (½) z povinného 50% spolufinancovania
z celkovej výšky uznaných oprávnených nákladov na projekt, ale maximálne vo výške 25.000€.
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5. Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými Žiadateľmi príspevku od STZ sú právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky Výzvy
a zároveň súčasne spĺňajú všetky nasledovné podmienky:
a) sú v roku 2021 a boli v predchádzajúcich 2 rokoch 2020 a 2019 riadnym členom STZ na
základe kolektívnej registrácie,
b) mali k 30.9.2020 a aj k 30.9.2019 minimálne 10 aktívnych športovcov do 23 rokov
s minimálne 3 účasťami v súťaži,
c) usporiadali v rokoch 2019 a 2020 minimálne 2 podujatia v niektorej z nasledujúcich kategórií
: majstrovstvá regiónov, majstrovstvá Slovenska, medzinárodné turnaje TE a ITF, tenisové
turnaje zaradené v termínovej listine kategórie A, B, C alebo D a súťaže detí do 8 a 10 rokov.
d) splnili aspoň v jednom roku v období rokov 2019 – 2021 minimálne kritériá na priznanie
príspevku za kvalitu jednotlivcov a družstiev,
e) majú k 1.3.2021 vysporiadané všetky záväzky voči STZ.
6. Poskytnutie príspevku
STZ si vyhradzuje nasledovné podmienky poskytnutia príspevku:
a) Žiadateľ pri zaslaní žiadosti na FnPŠ zašle do 5 pracovných dní elektronickú kópiu žiadosti
emailom aj STZ (infrastruktura@stz.sk),
b) Žiadateľ po rozhodnutí FnPŠ o poskytnutí či neposkytnutí príspevku na projekt o tom do 5
pracovných dní informuje emailom aj STZ (infrastruktura@stz.sk),
c) STZ uzavrie so Žiadateľom Zmluvu (uviesť presný názov), v ktorej budú uvedené ďalšie
podmienky pre poskytnutie príspevku v zmysle existujúcich zákonných regulácií a podmienok
Výzvy. V zmluve musia byť presne špecifikované požadované sumy spolufinancovania od STZ
rozdelené do jednotlivých rokov 2021-2023 na základe potrieb Žiadateľa. Žiadateľ povinný
pred podpisom zmluvy deklarovať spolufinancovanie potrebných zdrojov na realizáciu
projektu.
d) STZ poskytne Žiadateľovi príspevok za podmienok uvedených vo Výzve FnPŠ a v tomto
dokumente.
7. Poradie žiadateľov.
O poradí Žiadateľov sa rozhodne nasledovne :
a) V prípade, že suma príspevku STZ pre úspešných Žiadateľov, ktorým bol schválený príspevok
zo strany FnPŠ, presiahne Alokovanú sumu, o poradí úspešných Žiadateľov sa rozhodne na
základe nasledovného kritéria : priemerná výška príspevku STZ pre klub za kvantitu a kvalitu
za obdobie posledných 3 rokov (2019 – 2021), kluby zoradené zostupne.
b) V prípade, že suma príspevku STZ Žiadateľom podľa písm. a) nedosiahne alokovanú sumu,
STZ podporí aj tých Žiadateľov, ktorí splnili podmienky Výzvy, ale nebol im poskytnutý
finančný príspevok zo strany FnPŠ. O poradí úspešných Žiadateľov sa rozhodne na základe
nasledovného kritéria : priemerná výška príspevku STZ pre klub za kvantitu a kvalitu za
obdobie posledných 3 rokov (2019 – 2021), kluby zoradené zostupne.
c) VV STZ je oprávnený rozhodnúť o poskytnutí príspevku aj nad rámec Alokovanej sumy
v prípade, že celková výška nároku na príspevok podľa bodu 4. presiahne Alokovanú sumu.
Príloha č.1 : Výzva FnPŠ na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001 a Kritériá
hodnotenia žiadostí . https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportovainfrastruktura
Tento materiál schválil VV STZ svojím hlasovaním per rollam ku dňu 18.1.2021.
Dodatok č. 01/2021 schválil VV STZ svojím hlasovaním per rollam ku dňu 19.2.2021.
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