Príloha č. 1 VZN č. 4/2017

NÁVRH
PARTICIPATÍVNEHO KOMUNITNÉHO PROJEKTU
Žiadosť o poskytnutie dotácie
podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 4/2017

1.

Názov projektu: Deti na Hokej

2.

Oblasť podpory (uviesť podľa VZN č. 4/2017): Šport

3.

Celkové náklady na projekt v eur: 4800eur

4.

Požadovaná výška podpory v eur: 1500eur

5.

Informácie o predkladateľovi projektu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Názov/ meno predkladateľa

Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom

Právna forma a forma účtovníctva

701 - združenie

IČO, DIČ, IČ-DPH

50 040 898

Presná adresa sídla/ bydliska vr. PSČ

2120149383

Zelená voda II. 3204/203
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny zástupca predkladateľa

Bc. Zdenko Matejdes

Telefónne č. a e-mail štatutára

0907 057 050

Meno zodpovedného realizátora
projektu
Telefónne č. a e-mail realizátora
projektu

Bc. Zdenko Matejdes

Web stránka predkladateľa

www.hknmnv.sk

0907 057 050

Zdenko.matejdes@gmail.com

Zdenko.matejdes@gmail.com

Záznam o predložení projektu na Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom (doplní MsÚ):
podacia pečiatka MsÚ:

Evidenčné číslo projektu:

4/2017

6.

Základné údaje o projekte:
Miesto realizácie projektu

Javorinská 19
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Termín realizácie projektu
Hlavný cieľ projektu
Spôsob participácie verejnosti
(zapojenia do realizácie
projektu)

Cieľové skupiny projektu –
identifikácia, veľkosť/počet
Spôsob využitia výsledkov
projektu cieľovou skupinou
Partneri navrhovateľa pri
realizácii projektu

22.9.2017
Deti aby trávili zmyslupne svoj voľný čas športovými
aktivitami ako je ľadový hokej.

Verejnosť sa môže zúčastniť spoločnej prípravy a organizácie,
môže pomôcť koordinovať celú akciu a pomôcť na ľade pri
daných stanovištiach.
Deti vo veku od 4 do 10 rokov.

Cieľová skupina – deti, využijú získané športové pomôcky
k ďalšiemu napredovaniu a hokejovú výstroj k správnej
ochrane pri ľadovom hokeji.
Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Moravské Lieskové,
Vertiv, Hella, Comtec, SZĽH, Autoservis Jakubb,
Grandcom,... .

Spôsob spolupráce s partnermi
Podpora deti v športe, reklamná spolupráca.

7.

Zámer a ciele projektu:

Našim hlavným cieľom je aby sme vytvorili deťom priaznivé podmienky pre trénovanie hokeja
a tak vytvorili širokú základňu pre výber trénovanie hokeja a tak vytvorili širokú základňu pre
výber mladších hráčov do vyšších súťaži. Týmto projektom by sme radi aktívne prispeli
k zvýšeniu úrovne ľadového hokeja.
8.

Popis projektu:

Projekt Deti na Hokej je určený pre vekovú kategóriu od 4 do 10 rokov. Náš projekt má veľmi
veľkú úspešnosť, pretože sme v TOP 5 najúspešnejších náborov na Slovensku. Odhad počtu
detí na akcií je 130 detí. HK NMnV zabezpečí 25 hokejových výstroji pre nové deti.
9.

Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity:

Deti budú tráviť zmyslupne svoj voľný čas, deti si plnia svoje sny u nás, deti dostanú od nás
povinnú výstroj na ľadový hokej, všetky vekové kategórie sa stretávajú v kultúrnom stánku na
štadióne, prilákanie detí a mládeže k zdravému životnému štýlu.

10. Aktivity projektu – poradové číslo, názov a popis aktivít:
1. Príprava projektu – vedenie klubu si rozdelí úlohy na projekte
2. Propagácia projektu – všetci zainteresovaný ľudia v projekte propagujú viacerými
spôsobmi projekt.
3. Realizácia projektu – vyvrcholením tohto projektu je akcia pre deti na zimnom štadióne,
kde si deti zahrajú hokej a dostanú hokejové výstroje.
4. Deti, ktorým sa zapáči ľadový hokej, sa začlenia do hokejového klubu a budú sa aktívne
venovať ľadovému hokeju.
11. Časový harmonogram realizácie aktivít projektu (názov aktivity, začiatok a koniec
realizácie):
1. Jún, Júl, August – príprava projektu
2. August, September – propagácia projektu- sociálna sieť, média, rozhlas, bilboardy, letáky..
3. September – náborové dni na základných školách
4. September – realizácia projektu na zimnom štadióne, kde deti dostanú hokejové výstroje.
5. Október – deti, ktoré dostanú hokejové výstroje sa začlenia do HK NMnV.
12. Finančné zabezpečenie realizácie projektu:
Zdroj financovania
(vlastné prostriedky,
dotácia...)

Predpokladané výdavky v eurách
z toho
Spolu

Kapitálové
výdavky

Bežné
výdavky

z toho
Mzdy

Poistné

X

X

Tovary
a služby

Vlastné
prostriedky

3300eur

0eur

3300eur

X

X

3300eur

Dotácia

1500eur

0eur

1500eur

X

X

1500eur

Celkové náklady na
projekt

4800eur

0eur

4800eur

X

X

4800eur

13. Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu:
Projekt Deti na Hokej sa bude propagovať viacero spôsobmi ako rozdávanie letákov deťom
i rodičom, zabezpečíme dva billboardy, v TV Pohoda vytvoríme reklamu, naše letáky
vyvesíme na miesta, ktoré sú na to určené, projekt oznámime do rozhlasu, na sociálnej sieti
pripravíme udalosť a budeme pozývať širokú verejnosť.

14. Podrobný rozpis rozpočtu výdavkov na projekt:
Názov výdavku

Detské hokejové sety
Detské hokejové prilby
Brankárska výstroj
Letáky
Billboardy
Reklama na sociálnej
sieti
Hokejové dresy
Zdravotná služba
Doprava
Občerstvenie
Hokejky
Hudba
Tréningové pomôcky

Podrobný popis výdavku
Hokejové chrániče patria medzi
povinnú výbavu hokejistov
Hokejové prilby patria medzi
povinnú výbavu hokejistov

1000eur

1000eur

2000eur

200eur

200eur

400eur

Chráni hráča pred strelami na bránku
Slúžia na propagáciu projektu Deti
na Hokej
Slúžia na propagáciu projektu Deti
na Hokej
Slúži na propagáciu projektu Deti na
Hokej
Deťom budú zapožičané hokejové
dresy na projekte
Zdravotná služba je povinnou
súčasťou projektu

100eur

600eur

700eur

0eur

350eur

350eur

0eur

400eur

400eur

0eur

20eur

20eur

0eur

80eur

80eur

0eur

20eur

20eur

Príprava projektu
Občerstvenie je pre všetkých
návštevníkov
Hokejky patria medzi povinnú
výbavu hokejistu
Zabezpečuje dobrú atmosféru akcie
na zimnom štadióne
Sú nevyhnutnou súčasťou
tréningovej jednotky

0eur

50eur

50eur

0eur

200eur

200eur

0eur

150eur

150eur

0eur

30eur

30eur

200eur

200eur

400eur

1500eur

3300eur

4800eur

Náklady celkom

Dátum: 29.5.2017

Náklady (v €) z prostriedkov
vlastné
dotácia
spolu
a i.

pečiatka, meno a podpis
štatutárneho zástupcu predkladateľa projektu

15. Čestné vyhlásenie predkladateľa projektu/ štatutárneho zástupcu predkladateľa:
Čestne vyhlasujem, že:
1. všetky údaje a informácie obsiahnuté v žiadosti sú úplné, pravdivé a správne
2. sú mi známe všetky podmienky poskytovania finančných prostriedkov podľa VZN č.
4/2017
3. na výdavky financované z požadovanej dotácie nežiadam ani som nezískal/ -a finančné
prostriedky z iných verejných zdrojov ani z fondov Európskej únie a ani v minulosti som
nezískal/ -a na ten istý účel nenávratnú finančnú pomoc
4. spĺňam podmienky oprávnenosti navrhovateľa podľa VZN č. 4/2017;
5. som si vedomý/ -á skutočnosti, že na dotáciu nie je právny nárok a že rozhodnutie mesta
o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie je konečné a nemenné
6. som si vedomý/ -á svojej právnej a zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelené finančné
prostriedky, ak som uviedol/ -a nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo nedodržal/ -a
stanovené podmienky financovania
7. právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorú zastupujem,
- nemá daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
- neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
predpisu
- nie je voči nej vedené exekučné konanie ani výkon rozhodnutia
8. predkladateľ nemá žiadne nesplnené záväzky voči štátu, mestu, vyšším územným celkom
ani voči iným obciam a mestám
9. voči predkladateľovi nie je ku dňu podania žiadosti začaté konkurzné konanie, likvidácia
ani nebol voči nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
10. voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorú zastupujem, nie je
vedený výkon rozhodnutia
11. predkladateľ nie je v rušení, resp. neoznámil príslušnému registru zánik organizácie
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa dotácie o všetkých zmenách,
ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.
Súhlasím so spracovaním všetkých osobných údajov uvedených v projekte/ žiadosti a jej
prílohách v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov, počas registrácie, kontroly, hodnotenia, kontraktácie, realizácie a monitorovania
projektu.
Súhlasím s tým, že údaje uvedené v projekte môžu byť použité na štatistické účely a na účely
monitorovania, reportovania a evalvácie.

Titul, meno a priezvisko, podpis:
- predkladateľ projektu: Bc. Zdenko Matejdes............................................................................
- štatutárny zástupca predkladateľa: Bc. Zdenko Matejdes.........................................................

V Nové Mesto nad Váhom............................. dňa 29.5.2017....................................................

