
SUMÁR

Dodatkový rozpočet na základe pridelenia finančných prostriedkov pre SLA 3D pre rok 2020 z MŠVVaŠ:

DODATKOVÝ PRÍJEM: Schválená suma z MŠVVaŠ SR 12 776,00 €   % použitia

DODATKOVÉ VÝDAVKY:

Podpora aktívnych detí a mládeže: 3 993 €           31% 121 aktívnych športovcov (deti, mládež do 23 rokov) obdržia cez svoje kluby po 3 vstupy zdarma na SP, Individuálni napriamo

 - počet mládeže do 23 rokov s 3 súťažami ovplyvňuje 60% dotácie, cca. 62€/osobu  - vrámci klubu je možné na požiadanie SLA3D zmeniť meno zverenca na iného aktívneho športovca z klubu s predpokladom účasti na 3 súťažiach

Priama podpora aktívnych športovcov do 23 rokov - 3 súťaže SP zdarma: Počet splnených: 121 aktívni športovci dľa zoznamu - zúčastili sa na 3 súťažiach a mali vporiadku údaje

 - zmyslom je udržať a zväčšiť počet detí a mládeže na min.3 súťažiach Suma na osobu: 33 €           (3x štartovné SP pre deti, mládež)

 - ak budeme mať viac aktívnych športovcov do 23 r., dostaneme väčšiu dotáciu suma spolu: 3 993 €      

Forma: kluby organizujúce SP / MSR kupóny a odovzdajú do SLA3D, v danej sume dostanú priamu finančnú dotáciu na účet, prípadne nákup materiálu

Podpora reprezentácie: 3 270 €           26% A/ podpora na prípravu pre najlepších reprezentantov SLA 3D z ostatných ME/MS (HDH IAA 2019)

 - výsledky reprezentácie na MS/ME sú 40% úspechu dotácie (10 najlepších výsledkov 5dosp.+5deti) Podmienky:  súťažili v divízií s minimálne 8 súťažiacimi, skončili maximálne do 6.miesta a zároveň v prvej tretine výsledkovej listiny), každá osoba v time

 - je potrebné ju podporovať. Keďže nie sú v r. 2019 MS, tak podpora tým, ktorí Rozpočet: 2 520 €      

    sa zaslúžili o získanie dotácie svojimi výsledkami Počet splnených: 21 z toho detí: 8

Suma na osobu: 120 €         (100€ materiál + 20€ reprezentačné tričko)

Forma: preplatenie športového vybavenia v hodnote 100€, reprezentačné tričko vyrobené centrálne

Priame podpora: 2 100 €      

Repre tričko: 420 €         (20€ x 21 športovcov)

B/ podpora pre reprezentáciu na výjazd GP Krumpendorf 10/2020

Podmienky: preplatenie štartovného v plnej výške osobám, ktoré splnili podmienky podľa bodu A (40€ dospelý, 25€ deti)

Rozpočet: 750 €         

Počet účastníkov: 21

Suma na osobu: 40€ dospelý, 25€ deti

suma štartovného: 750 €         

Forma: preplatenie štartovného na GP

Materiálna podpora klubov s 

mládežou: 600 €              5% nákup po 1 ks terčovnice 80x80 pre 10 klubov s najväčším počtom aktívnych športovcov do 23 rokov za rok 2019, ktorí mali všetky údaje vporiadku a boli exportovaní do ISŠ 

 - podpora pre kluby, ktoré pracujú s aktívnymi športovcami do 23 rokov Počet klubov: 10

 - podpora pre kluby, ktoré si splnili povinnosti pri registrácií (vyplnili kompletné údaje) Suma na klub: 60 €           

Suma spolu: 600 €         

Materiálne vybavenie pre súťaže 

spoluorganizované so SLA 3D - SP a 

MSR: 4 250 €           33% kúpa zvierat / terčovníc / materiálu , ktoré by sa požičiavali na SP / MSR / GP / MS / ME, sústredenia - bezplatne. 

Materiálna podpora klubov organizujúcich SP/MSR: Skladovanie zabezpečí posledný organizátor, ktorý si ich požičal. Dopravu si zabezpečí ďalší oranizátor (pôjde si prene autom).

Pomôže sa aj menším klubom zorganizovať kvalitnú súťaž. Zvery budú označené vypálenou kovovou pečaťou SLA3D.

Po súťaži sa zvieratá nafotia z oboch strán a fotky sa zasielajú správcovi majetku (Harabinová).

Ostatné projekty:
Rezerva na GP 500 €              4% vytváranie rezervy každoročne pre organizátora a záujemcu budúcich GP (1000 EUR poplatok)

Online bodovačky 163 €              1% Začiatok vývoja jednoduchej aplikácie pre 3D súťaže, použijú sa tu aj nevyčerpané prostriedky z ostatných položiek

8 783 €           
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