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Projekt Komise mládeže – „Obměna minimantinelů“ 

 
Komise mládeže ČMSHb představuje hokejbalové veřejnosti projekt s názvem „Obměna 

minimantinelů“. O podporu a přihlášení se do projektu se mohou ucházet všechny mládežnické celky 
startující v soutěžích ČMSHb pro soutěžní ročník 2020/2021 dle níže stanovených kritérií. 
 
 
Předpoklady pro zapojení se do projektu: 

• Žádat o podporu Komise mládeže v rámci projektu „Obměna minimantinelů“ mohou 
výhradně kluby sdružené v ČMSHb, které vedou účetnictví. Do dotačního programu se mohou 
zapojit kluby sdružené v ČMSHb, proti kterým není vedeno disciplinární řízení a které mají 
uhrazeny všechny závazky vůči ČMSHb. 

• Žadatel může žádat o podporu ve formě obměny maximálně 13 dílů minimantinelů o délce 2 
metrů.  

• Podpořeni budou žadatelé (kluby) s minimálně jedním aktivním celkem mládeže v soutěžích 
minihokejbalu ČMSHb pro soutěžní ročník 2020/2021. 

 
Forma podpory: 

• Zajištění dodání klubem definovaného počtu minimantinelů do maximálního počtu 13 dílů. 
• Zajištění dopravy setu minimantinelů na adresu uvedenou žadatelem.  
• Spoluúčast žadatele je cca. 50 % nákladů na dodání setu (náklad za 13 dílů je 13500,- kč 

včetně DPH). ČMSHb hradí zbylé části nákladů včetně přepravy.    
 
Proces realizace projektu: 

• Do 30. 9. příslušného roku odešle žadatel o podporu žádost na emailovou adresu: 
kuzelova@cmshb.net a následně originál žádosti zašle elektronicky na adresu 
km@hokejbal.cz. Žádost musí být zpracována na předepsaném tiskopisu žádosti 
v samostatném textovém dokumentu včetně kompletního vyplnění všech položek a údajů.  

• Do 15. 10. příslušného roku posoudí výběrová komise Komise mládeže ČMSHb zaslané 
žádosti a navrhne předsednictvu vybrané žádosti ke schválení. Výběrová komise je složena z 
členů Komise mládeže ČMSHb, případně jejich schválených zástupců. Pro rok 2020 je v rámci 
projektu možné podpořit 30 žadatelů. V případě vyššího počtu přihlášených rozhoduje 
komplexnost vyplnění žádosti o podporu a termín odeslání žádosti. 

• V listopadu příslušného roku bude dokončena kontrola startů celků mládeže žadatele 
v soutěžním ročníku 2020/2021 dle stanovených kritérií. 

• V lednu následujícího roku bude realizována doprava setu na adresu žadatele. 
• Do 31. 1. následujícího roku vystaví ČMSHb fakturu žadatelům do výše 50 % nákladů dle 

počtu obměněných dílů. Po uhrazení faktury ze strany žadatele dojde k úhradě zbylých 
nákladů za dodání setu ze strany ČMSHb. 
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Povinnosti žadatele o podporu: 
• Kompletní a řádné vyplnění žádosti o podporu v rámci projektu „Obměna minimantinelů“ 
• Úhrada spoluúčasti cca. 50 % nákladů na dodání setu (dle počtu minimantinelů) 
• Do projektu se mohou zapojit pouze žadatelé disponující minimantinely z projektu „1+1“. 
• K přihlášce připojte fotografie hrazení v oblasti spoje jednotlivých minimantinelů. 
• Realizovat předání poškozených dílů ČMSHb k recyklaci (způsob předání poškozených dílů 

bude doplněn po uzávěrce přihlášek). 
 
V Praze, 1. září 2020 
 
 
 

 
Mgr. Martin Komárek, v.r. 

předseda KMM ČMSHb 
 
Pozn. Pro konsultaci k projektu kontaktujte A. Kuželovou 605 331 993 


