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PROGRAM PODPORY č. 2  

PODPORA ROZVÍJEJÍCÍCH SE ODDÍLŮ NA SEZÓNU 2022/2023 
 

TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTI:  do 13. října 2022 

MÍSTO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:  ČF OLaMS, nám. Svatopluka Čecha 518/10, Ostrava - Přívoz, 702 00 

ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI:  pouze elektronicky na e-mail: segeta@ceskyflorbal.cz 

UPOZORNĚNÍ:    na poskytnutí podpory není právní nárok 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CÍL PROGRAMU 

Cílem programu podpory rozvíjejících se oddílů je zajistit podporu rozvoje i pro malé a střední oddíly, které 
nejsou zapojeny do Programu podpory č. 3 - Komplexní rozvoj oddílů a které mají zájem na svém rozvoji. 
 
ZAMĚŘENÍ A PRINCIP PROGRAMU 

• program podpory vypisuje, administruje a vyhodnocuje regionální složka ČF Olomouckého a 
Moravskoslezského kraje 

• platforma pro rozvoj malých a středních oddílů, 

• program podpory se zaměřuje na malé a střední oddíly, které nejsou zapojeny do Programu podpory 
č. 3 - Komplexní rozvoj oddílů (červená, oranžová, modrá a zelená skupina), 

• Principem programu je: 
- nabídka spolupráce přihlášeným oddílům s možností bez poplatku využívat vybrané celostátní 

i regionální vzdělávací akce a semináře, dále se rozvíjet za řízené aktivity regionálních složek 
(témata seminářů na míru, setkávání se s oddíly v regionu, individuální témata rozvoje 
prostřednictvím individuálních schůzek), 

- nabídka regionálních rozvojových projektů organizovaných regionálními složkami na základě 
priorit regionu, nebo aktivní poptávky oddílů. 

Program podpory má 2 hlavní části (segmenty): 

A. Rozvoj klubu prostřednictvím vzdělávacích akcí, seminářů a vzdělávání 

- Přihlášeným oddílům do Projektu podpory rozvíjejících se oddílů budou bez poplatku nabízeny 
všechny vzdělávací akce (semináře a vzdělávání), které vedou zástupci oddílů zapojených do 
Programu podpory č. 3 - Komplexní rozvoj oddílů, případně externisté. 

- Přihlášeným oddílům budou bez poplatku nabízeny speciální vzdělávací projekty, nabídka 
seminářů je rozprostřena po celé ČR. V případě velkého zájmu budou mít oddíly v Programu 
rozvíjejících se oddílů přednost před ostatními oddíly, resp. pozvánku k vzdělávacím akcím 
budou dostávat v předstihu. 

- Přihlášeným oddílům bude nabídnuta prezentace s analýzou oddílů zelené skupiny PP3 za 
účelem možného porovnání a vytipování témat jejich dalšího rozvoje. 

 
 
 

Přehled vzdělávacích akcí: http://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/kalendar-akci 
Přehled možností rozvoje pro všechny oddíly v rámci ČF: http://www.ceskyflorbal.cz/rozvoj-oddilu 
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B. Regionální rozvojové projekty 

Přihlášené oddíly do Programu podpory rozvíjejících se oddílů se mohou účastnit regionálních 
rozvojových projektů organizovaných regionálními složkami na základě priorit regionu nebo aktivní 
poptávky oddílů. 

 
Rozvojový projekt regionu OLaMS 
• vzdělanost trenérů je základní prioritou a předpokladem zkvalitňování práce v oddílech v 
mládežnických kategoriích 
• projekt je určen pro oddíly mající mládežnická družstva 
• florbalové prostředí na nejvyšší úrovni vyžaduje maximální (ideálně profesionální) přístup 
• obsahem projektu je zprostředkování účasti regionálních trenérů na celodenní mezinárodní akci 
„Konference fotbalových trenérů“ pořádanou FC Baník Ostrava v Ostravě na Bazalech 
• tato konference je otevřena pro celkem 450 fotbalových trenérů zejména z České republiky a je 
tedy velkým úspěchem regionu zajištění možnosti účasti regionálních florbalových trenérů na této top 
špičkové akci 
• hlavními tématy konference jsou „Trénink v herní kvalitě“, „Koncepce a pracovní vize klubu“, 
„Kondiční příprava“, „Pracovní model akademie“ a „Individualizace tréninku“ 
• na konferenci jsou prezentovány modely vybraných evropských fotbalových velkoklubů 
prostřednictvím jejich vlastních šéftrenérů, metodiků, profesionálních trenérů a kondičních trenérů 
• konference je v případě zahraničních odborníků vedena v angličtině s tím, že vše bude překládáno 
do češtiny 
• snahou projektu je zvýšit vzdělanost trenérů, vnímání vážnosti trenérské profese, profesionální 
přístup a tím postupné zvyšování kvality hráčů a prostředí 
• jedním z cílů projektu je také prohloubení dobrých vztahů s managementem FC Baník Ostrava a 
využití jejich know-how ve všech složkách fungování profesionálního oddílu s využitím do budoucna v 
rámci fungování regionálních florbalových oddílů 

 

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN 

• Pro malé a střední oddíly, které nejsou zapojeny v Komplexním programu podpory (červená, oranžová, 
modrá a zelená skupina): 
- oddíly s 5 a více družstvy, které nebyly vybrány do zelené či modré skupiny PP3, 
- menší oddíly s maximálně 4 družstvy, které se nemohou hlásit do PP3 

 
PODMÍNKY PROGRAMU PODPORY 

• přihlášky, které nebudou splňovat všechny formální náležitosti, nebudou zařazeny do řízení o výběru 
oddílu do programu podpory, 

• neúspěšní uchazeči do zelené skupiny Programu podpory č. 3 - Komplexní rozvoj oddílů jsou 
automaticky zařazeni do výběru tohoto programu podpory, pokud s tím v přihlášce do zelené skupiny 
vysloví souhlas, 

• o zařazení oddílu do programu podpory rozhoduje příslušný regionální výkonný výbor, 

• oddíly, které se přihlásí a splní podmínky projektu, vyberou jednoho svého zástupce/trenéra, který se 
zúčastní Trenérské konference 

• trenér, který bude oddílem vybrán pro absolvování Trenérské konference, bude v rámci soutěžního 
ročníku 2022/2023 disciplinárně potrestán, bude z projektu vyloučen 
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• trenér, který bude oddílem vybrán pro absolvování Trenérské konference, musí v období od 1.9. 2022 
do 2.5. 2023 absolvovat minimálně jeden doškolovací seminář trenérů pořádaný ČF 

• oddíl ve stanoveném termínu musí odevzdat žádost o podporu 

• žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti, nebude zařazena do řízení o přidělení podpory 

• přidělení podpory musí být schváleno VV OLaMS 

• stanovená výše příspěvku je maximálně 2.000,- Kč na jeden oddíl s tím, že pokud bude překročená 
celková částka 50.000,- Kč, bude příspěvek krácen dle počtu oddílů, které splní podmínky tohoto 
programu 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU PODPORY 

• vypsání programu podpory: 30. září 2022 

• podání žádosti: do 13. října 2022 

• seznámení žadatelů s výsledky zařazení / nezařazení do programu podpory: do 31. října 2022 
 
SEZNÁMENÍ ŽADATELŮ S VÝSLEDKY O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU PODPORY 

• po schválení příslušným regionálním výkonným výborem 

• e-mailem na oficiální adresu žadatele, nejpozději do 31. října 2022 
 

KONTAKTNÍ OSOBA A KONZULTACE 

Robert Segeťa, E-mail: segeta@ceskyflorbal.cz, Tel.: +420 777 687 711 

 

 


