Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby,
rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021
Predstavenie projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v
rokoch 2019 až 2021 (ďalej len "projekt")
Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo
futbalových kluboch so zameraním na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú
prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá.
Cieľom projektu je finančne podporiť vybrané projekty z celého Slovenska a tým zlepšiť úroveň
infraštruktúry v amatérskych kluboch. Financovanie projektu prebieha formou refundácie už
vynaložených výdavkov a formou úhrady ešte neuhradených faktúr priamo dodávateľovi.
Účelom použitia finančného príspevku na „ rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry“ a
oprávnenými výdavkami, ktoré môžu byť v rámci cieľových okruhov výdavkov preplatené, sú
najmä výdavky/náklady vynaložené na rekonštrukciu a výstavbu:





tréningových ihrísk a plôch s prírodnou alebo umelou trávou
hlavných hracích plôch futbalových ihrísk a štadiónov
tribún futbalových ihrísk a štadiónov
športového zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa) futbalových ihrísk a
štadiónov

Výška alokovaných finančných prostriedkov na realizáciu projektu v rokoch 2019 a 2020 a spôsob
rozdelenia
•
•

celková alokácia finančných prostriedkov vo výške 3 500.000,- EUR
proporčné rozdelenie finančných prostriedkov pri dodržaní regionálneho princípu v rámci
celého projektu v objeme: 10% Bratislavský futbalový zväz, 30% Západoslovenský futbalový
zväz, Stredoslovenský futbalový zväz a Východoslovenský futbalový zväz

Výška sumy finančnej podpory z prostriedkov štátneho rozpočtu na jeden projekt
•

minimálne 10.000,- EUR, maximálne 50.000,- EUR

Termín predkladania žiadostí / projektov
•

1.8.2019 - 15.9.2019

Termín vyhodnotenia a schvaľovania žiadostí / projektov
•

do 15.10.2019

Povinné spolufinancovanie zo strany partnera
• 25% z celkovej sumy projektu (Príklad: Pokiaľ by bola výška podpory SFZ 30.000,- EUR = 75%,
potom povinné spolufinancovanie by bolo vo výške 10.000,- EUR = 25%)
Spôsob prihlásenia sa žiadateľov do projektu
•
•
•

vyplniť elektronický formulár na prostredníctvom webovej stránky:
https://futbalsfz.sk.smartforms.sportnet.online/forms/zavazna-ziadost-o-poskytnutiefinancneho-prispevku
užívatelia, ktorí nemajú vytvorené konto na doméne Sportnet, sa budú musieť pred
vyplnením formulára zaregistrovať
k vyplnenému formuláru je potrebné priložiť všetky povinné prílohy

Kritériá pre posúdenie predložených žiadostí na to zriadenou komisiou
•

možnosti budúceho využitia infraštruktúry pre potreby mládežníckych družstiev

•
•
•
•
•
•
•

celkový počet mládežníckych družstiev prihlásených v súťažiach SFZ, regionálnych a
oblastných futbalových zväzov
kvalita a pridaná hodnota predloženého projektu
účelnosť použitia finančných prostriedkov
možnosť budúceho využitia infraštruktúry pre potreby SFZ, regionálnych a oblastných
futbalových zväzov
výška spolufinancovania partnera
regionálny princíp rozdelenia podpory (v pomere 10:30:30:30)
výška finančnej podpory v rámci projektu realizovaného v rokoch 2017-2019

Oprávnenými uchádzačmi o podporu v tomto projekte sú
•
•
•

amatérske futbalové kluby
subjekty územnej samosprávy
iné právnické osoby, ktoré sú vlastníkom, dlhodobým nájomcom alebo vypožičiavateľom
futbalovej infraštruktúry

Oprávnené výdavky
Oprávnenými výdavkami, ktoré môžu byť z prostriedkov štátneho rozpočtu preplatené, sú výdavky na
výstavbu a technické zhodnotenie futbalovej infraštruktúry a výdavky na obstaranie majetku, ktoré
spĺňajú kritériá zaradenia do kapitálových výdavkov (napr. technická rekultivácia trávnika) a súvisia s
podporovaným účelom.
UPOZORNENIE:
1. Medzi uchádzačov o podporu v tomto projekte môžu byť zaradení aj:
•
•
•

uchádzači, ktorí už boli podporení v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby
futbalovej infraštruktúry v rokoch 2017 až 2019 pod podmienkou, že majú v súťažiach SFZ,
RFZ alebo ObFZ minimálne 3 mládežnícke družstvá v aktuálnej sezóne
neúspešní uchádzači z projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry
rokoch 2017 až 2019 a aj
účastníci zapojení do ďalších infraštruktúrnych projektov SFZ

2. Predmetom financovania z projektu nesmú byť výdavky už uhradené v rámci projektov SFZ, z
prostriedkov štátneho rozpočtu ani z iných grantových schém subjektov územnej samosprávy a
takéto výdavky nebudú uznané ani ako povinná časť spolufinancovania partnera v tomto projekte.
3. Infraštruktúra, ktorá je predmetom výstavby alebo rekonštrukcie v rámci projektu podpory
výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021 musí byť
využívaná futbalovým klubom, ktorý je členom SFZ a nie je v aktuálnom súťažnom ročníku
účastníkom republikových súťaží mužov.
Postup pre zasielanie žiadostí
Zaregistrovať sa (v prípade, že ste tak neurobili už predtým), vyplniť prihlasovací formulár a priložiť
všetky povinné prílohy. Prihlasovací formulár nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://futbalsfz.sk.smartforms.sportnet.online/forms/zavazna-ziadost-o-poskytnutie-financnehoprispevku
ŽIADOSTI PODANÉ V INEJ FORME AKO VYPLNENÍM ELEKTRONICKÉHO PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA, AKO AJ NEÚPLNÉ
ŽIADOSTI NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ!
Kontakt pre prípadné otázky k projektu a k podávaniu žiadostí
Martin Ivanko, projektový manažér SFZ




mobil: +421 907 287 499,
email: infrastruktura@futbalsfz.sk

