
Karlovarský volejbalový svaz 
 

v souladu se zákony České republiky a v souladu se stanovami a směrnicemi Českého 
volejbalového svazu vyhlašuje: 

 GRANTY NA MLÁDEŽNICKÝ VOLEJBAL a VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ 

Granty jsou určeny pro fyzické a právnické osoby registrované v Českém volejbalovém 
svazu na území Karlovarského kraje. Cílem je podpora nově vznikajících oddílů volejbalu 
na území kraje a vzdělávání trenérů působících na území kraje. 

termín přihlášek ke grantu:  1. května 2015 – 30. listopadu 2015 

Grantové okruhy: 

1. Podpora nově vznikajících oddílů mládežnického volejbalu 

Grant je určen volejbalovým oddílům, registrovaným v Českém volejbalovém svazu na 
území Karlovarského kraje. Grant je určen na mládežnická družstva, kategorie přípravka 
a žactvo.  

O grant mohou žádat kluby, které během uplynulých 6 měsíců před žádostí o grant 
zaregistrovaly alespoň 10 nových hráčů/hráček a tyto hráči se prokazatelně účastní 
soutěží organizovaných Karlovarským volejbalovým svazem.  

Výše grantu:  3.000 – 30.000 Kč (o výši grantu rozhoduje výhradně předsednictvo KVS). 

2. Podpora účasti na vzdělávacích akcích pro trenéry mládežnického volejbalu  

Grant je určen trenérům registrovaným v Českém volejbalovém svazu, kteří vedou 
družstva mládeže v Karlovarském kraji. Grant je určen na podporu účasti na 
vzdělávacích akcích Českého volejbalového svazu a dalších institucích v oblasti sportovní 
vědy. (Semináře, symposia, vzdělávací pobyty, stáže). Přidělení grantu schvaluje 
předsednictvo Karlovarského volejbalového svazu. 

O grant se musejí trenéři ucházet výhradně před uskutečněním vzdělávací akce. 
Schválený grant je proplacen trenérům zpětně, podmínkou platby je přednáška 
dotovaného trenéra o akci, které se zúčastnil pro ostatní trenéry v Karlovarském kraji.  

Grant je udělován ve výši 3.000 – 30.000 Kč (o výši grantu rozhoduje výhradně 
předsednictvo KVS). 

kontaktní osoba: Štěpán Javůrek, koordinátor mládeže KVS, 
tel.  774 351 796 e-mail: javurek@cvf.cz 

Informace k žádosti 

O dotaci mohou žádat právnické a fyzické osoby, které jsou registrované v Českém 
volejbalovém svazu na území Karlovarského kraje.  
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Žádost předkládá žadatel o dotaci (v případě právnických osob je to statutární 
zástupce). Subjekt, který dotaci obdrží, ji nesmí převádět na jiné právnické či fyzické 
osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu výdajů spojených s realizací projektu (např. 
služby související s výrobou, honoráře apod.). 

Žadatel může předložit maximálně 3 projekty z každého grantového okruhu, každý 
formou samostatné žádosti. 

Žádost o dotaci musí obsahovat: 

1. oficiální žádost podanou statutárním zástupcem klubu (poštou či mailem), 
2. požadované dokumenty (seznam registrovaných hráčů, propozice vzdělávací akce 

apod.), 
3. obsáhlejší popis projektu formou textu. 

Žádost musí být zaslána poštou, či mailem: 

Adresa: Karlovarský volejbalový svaz, Maxima Gorkého 180, Sokolov. 

E-mail: javurek@cvf.cz 

Projekty předložené po termínu, neúplné, chybně zpracované nebo obsahově 
nevyhovující grantovým okruhům nemohou být zařazeny do grantového řízení. Zaslané 
žádosti se nevracejí. 

Hodnocení žádostí  

Žádosti posoudí předsednictvo KVS na základě kritérií: 
- přínos pro rozvoj mládežnického volejbalu v kraji, 
- přínos pro rozvoj trenérského stavu v kraji, 
- obsahové a formální zpracování projektu, 
- reálnost projektu včetně přiměřenosti nákladů, schopnost žadatele projekt 

realizovat. 

- KVS si vyhrazuje právo neudělit dotaci, KVS si vyhrazuje právo na subjektivní 
hodnocení žádosti. 
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