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1. Aktuálny stav problematiky

SFZ v rokoch 2017-2019 úspešne realizoval projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.
Tento projekt bol zameraný na rozvoj regionálnej futbalovej infraštruktúry, ktorá je využívaná na zápasovú a
tréningovú prax mládežníckych družstiev. V rámci dvoch etáp projektu sa do dnešného dňa podarilo prerozdeliť
viac ako 5,3mil. eur a zrealizovať 359 projektov.
Vzhľadom na úspešnú implementáciu projektu, pozitívny ohlas u partnerov (klubov, obcí a miest) a
neutíchajúcu komunikáciu s partnermi, ktorí ešte v rámci tohto projektu neboli podporení, sa SFZ rozhodol
iniciovať uskutočnenie podobného projektu aj v tomto roku.
Po úspešných rokovaniach s predstaviteľmi vlády SR sa nám podarilo zabezpečiť ďalší objem finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na podporu nového projektu.

2. Predstavenie zámerov a cieľov projektu

Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových
kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú
prax mládežnícke družstvá.
Cieľom projektu je finančne podporiť vybrané projekty z celého Slovenska a tým zlepšiť úroveň infraštruktúry
v amatérskych kluboch. Financovanie projektu prebieha formou refundácie už vynaložených výdavkov a formou
úhrady ešte neuhradených faktúr priamo dodávateľovi.
Výška alokovaných prostriedkov v rámci tohto projektu: 3.500.000,- EUR
Obdobie realizácie projektu (ukončenia): 2019 - 2021

3. Úlohy projektu
1.

Vytvorenie odbornej pracovnej skupiny pre posudzovanie predložených projektov

(zloženie - 8 osôb: člen VV SFZ/zástupca ÚLK, predseda KŠI, generálny sekretár alebo zástupca
generálneho sekretára pre operatívne riadenie, projektový manažér, 4 zástupcovia RFZ)
2.

Stanovenie kritérií pre hodnotenie jednotlivých projektov

3.

Posúdenie jednotlivých projektov na základe stanovených kritérií – výber projektov

4.

Realizácia jednotlivých projektov – finančná podpora formou refundácie výdavkov

4. Podmienky poskytnutia finančnej podpory zo strany SFZ
Účel finančnej podpory
•

výstavba a rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry využívanej pre mládežnícke družstvá klubu

Zdroj finančných prostriedkov
•

verejné prostriedky, kapitola MŠVVaŠ SR

Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt
•

minimálne 10.000,- EUR, maximálne 50.000,- EUR

Povinné spolufinancovanie zo strany partnera
•

25% z celkovej sumy (Príklad: Pokiaľ by bola výška podpory SFZ 30.000,- EUR = 75%, potom povinné
spolufinancovanie by bolo vo výške 10.000,- EUR = 25%)
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4. Podmienky poskytnutia finančnej podpory zo strany SFZ
Termín predkladania žiadostí / projektov (3,5mil. EUR): 15.9.2019
Termín schvaľovania žiadostí / projektov: najneskôr 15.10.2019
Ďalšie podmienky
•

vlastníctvo, resp. dlhodobý nájom infraštruktúry, ktorá je predmetom projektu

•

poskytnutie infraštruktúry pre potreby SFZ, RFZ a ObFZ

•

predloženie projektovej dokumentácie, resp. architektonickej štúdie

5. Účel poskytnutia finančnej podpory
Výstavba a rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry
•

tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou

•

hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov

•

rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov

•

rekonštrukcia a výstavba zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa) futbalových
štadiónov

6. Návrh kritérií pre posudzovanie projektov
Kritériá zohľadnené pri posudzovaní projektov

•

regionálny princíp (v pomere 10:30:30:30)

•

celkový počet mládežníckych družstiev

•

budúce využitie infraštruktúry pre potreby mládežníckych družstiev

•

kvalita predloženého projektu

•

účelnosť použitia finančných prostriedkov

•

možnosť využitia infraštruktúry pre potreby SFZ, RFZ a ObFZ

•

výška spolufinancovania partnera

•

výška finančnej podpory v rámci projektu realizovaného v rokoch 2017-2019

Návrh kritérií a rozdelenia finančných prostriedkov spracovaný odbornou pracovnou skupinou schvaľuje VV SFZ.

6. Podmienky účasti v projekte

Partneri SFZ v aktuálnych projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru (projekt „štadióny“, projekt „umelé
ihriská“ a projekt „podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“) môžu byť zaradení medzi
uchádzačov o podporu v tomto projekte pod podmienkou, že majú v súťažiach SFZ, RFZ alebo ObFZ minimálne
3 mládežnícke družstvá v aktuálnej sezóne s tým, že suma alokovaná na partnerov SFZ v aktuálnych projektoch
zameraných na futbalovú infraštruktúru nepresiahne v jednotlivých regiónoch 50% rozdeľovanej sumy.
Do projektu sa nemôžu zapojiť žiadatelia o rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, ktorú využívajú
futbalové kluby republikových súťaží mužov.
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