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Z P R Á V Y č. 3/2019
(VŠECHNY ZPRÁVY OD r. 2005 JSOU UMÍSTĚNÉ NA NAŠICH www.lb-sto.cz)
1) SPORTFILM LIBEREC 2019:

Přehlídka filmů se sportovní tematikou je opět za dveřmi - i v letošním roce naše organizace pořádá
ve dnech 4. – 5. října 2019 již 22. ročník festivalu sportovních filmů – SPORTFILM LIBEREC.
Tentokrát bude promítacím místem OD Fórum v Liberci a náměstí Dr. E. Beneše.
Novinkou pro letošní rok je spojení s organizací RUNCZECH, která je pořadatelem velkého běžeckého
závodu Mattoni Liberec Nature Run, který se v Liberci poběží 5. 10. 2019.
Program a bližší informace najdete na festivalových stránkách: www.sportfilm.cz.
2) členské příspěvky na r. 2019:
Pro r. 2019 platí stejná výše členských příspěvků jaká byla schválena na valné hromadě v loňském roce.
Termín pro zaplacení byl 30. 6. 2019 - přesto k dnešnímu datu evidujeme 41 TJ/SK, které jsou ve skluzu.
Veškeré potřebné informace najdete na úvodní stránce našich internetových stránek www.lb-sto.cz .
3) grant na Libereckém kraji pro r. 2019:
3.1: Liberecký kraj schválil opětovně program 4.26 podporu klubů s mládeží na svém zasedání 27. srpna 2019.
S reálným plněním (rozesílání peněz) ze strany LK nelze počítat dříve než na konci září.
3:2: na zastupitelstvu LK byly nově vyhlášeny i dva dotační tituly:
- Podpora mobility sportovních organizací v Libereckém kraji v letech 2019 – 2020
- Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji v r. 2019
Vzhledem k určité složitosti a specifičnosti při výkladu, doporučuji si pečlivě nastudovat obsah
povinností žadatele (viz dotační tituly na stránkách LK) – termíny pro podání žádostí: 30. 9. – 13. 10. 2019.
4) anketa o „Nejúspěšnější sportovce okresu Liberec za r. 2019“:
s ohledem na dnešní datum se jeví tato informace možná jako předčasná – ale protože čas letí, chci vás
na tuto tradiční anketu upozornit a současně vás požádat o přípravu = nominaci vašich sportovců do této
ankety. Termín vyhlášení: 4. února 2020 (úterý) od 18:00 hod v kongresovém sále v Babylonu.
Vzhledem k tomu, že při organizaci letošního vyhlášení nebudeme, asi s největší pravděpodobností,
spolupracovat s Deníky, budou právě tato naše spojení – přes „Zprávy“ a interní komunikace důležité
informační prvky k tomu, abyste v klubech o této akci věděli a posílali včas nominaci svých sportovců.
Jednotlivé vyhlašované kategorie (počítáme v zásadě se stejnou strukturou a počty vyhodnocených),
věkové hranice a termíny vám pošleme po jejich uceleném zpracování, což předpokládáme, že bude
cca v polovině října po jednáních s agenturou, která slavnostní vyhlášení realizuje.
5) programy na MŠMT pro r. 2020:
K 1. 8. 2019 vznikla „de jure“ Národní agentura pro sport, ovšem její úplné osamostatnění a „odstřižení“
od MŠMT je proces, který bude trvat několik měsíců a určitě se dotkne v nemalé míře i roku 2020.
První potvrzující skutečností tohoto vývoje je informace, že pro r. 2020 MŠMT uveřejnilo na svých stránkách
výzvu pro podání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 a jeho podprogramu 133D 531podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.
- vyhlášení: 20. 9. 2019, - příjem žádostí o dotaci: 1. – 31. 10. 2019, - čerpání dotace do: 31. 12. 2020
- ukončení realizace. 31. 12. 2020, - předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení: 28. 1. 2021
- limity dotace: minimálně – 4.mil. Kč , - maximálně: 30. mil. Kč
- podíl vlastních zdrojů žadatele: minimálně 30%
-

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-3
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