51.20 % do kvantity

Principiálne rozdelenie dotácii do klubovej mládeže:
celková štátna dotácia 2021
celková suma do mládeže:
1 členská základňa - kvantita:
2 členská základňa - kvalita I.:

1,307,680.00 €

%

400,000.00 € 30.59%
204,800.00 € 51.20% povinných 15% z dotácie pre družstvá do 23 rokov
35,200.00 € 8.80% dotácia pre družstvá hrajúce MSR

48.80 % do kvality

20/21
počet

jedn.odmena

počty

odmeny spolu

280 družstiev

731.43 € na družstvo

5

3,657.14 €

88 družstiev

400.00 € na družstvo

2

800.00 €

3 členská základňa - kvalita II.:

50,000.00 € 12.50% dotácia pre družstvá hrajúce egbl, eybl, ceybl

20 družstiev

2,500.00 € Ø na družstvo

1

2,500.00 €

4 členská základňa - kvalita III:

20,000.00 € 5.00% na MSR do 4.miesta (U15,U17,U19)

24 družstiev

833.33 € na družstvo

1

833.33 €

5 reprezentanti mládež:

90,000.00 € 22.50% U16, U18, U20 - širšia nominácia 24, užšia 12 hráčov

416.67 € na hráča

4

216 hráčov

1,666.67 €
9,457.14 €

1. dotácia podľa tohoto bodu sa vypláca vždy po podaní všetkých prihlášok do súťaží.

celková dotácia klubu
za sezónu

2. dotácia bude vyplácaná vždy pred konaním sa M-SR (pre rok 2020 bola vyplatená pred M-SR 2020 v Košiciach)
3. výška dotácie bude určená po prihlásení sa slovenských družstiev do týchto súťaží, vyplatená bude po doručení relevantných účtovných dokladov na SBA
4. dotácia bude vyplácaná vždy po M-SR (pre rok 2020 bude vyplatená podľa výsledkov M-SR 2020 v Košiciach)
5. dotácia bude vyplácaná vždy po odohratí ME mládeže (pre rok 2020 vyplatená nebude, z dôvodu zrušenia ME mládeže)
Pozn.: do hrubo orámovaných políčok sa zadáva aktuálna hodnota pre daný rozpočet SBA, aktuálny počet družstiev v sezóne, resp. počet reprezentantov (reprezentantom každý, kto je v 24 aj v 12)

Príklad:

klub má v súťažiach 5 družstiev, na MSR bude mať 2 družstvá a s 1 družsvom je do 4.miesta na MSR, s jedným družstvom hrá v egbl, 3 hráčky má v 24 člennej nominácii a 1 v 12 člennej
aká bude dotácia do klubu?
dotácia klubu =

9457.14

