Individuální neinvestiční dotace na podporu TV a sportu pro rok 2018
Žadatel
adresa

Sportovní
odvětví

Název projekt
Specifikace účelu

schváleno
ZMB

Účel dotace

Vysokoškolský sportovní klub Vysokého učení
technického v Brně, z. s.
Technická 2896/2
616 00 Brno
IČ: 41605217

taneční sport
pole sport

Účast brněnských juniorských závodnic na
Mistrovství světa 2018 v Pole sport, USA,
T: 11/2018

20 000 cestovné - jízdné, startovné

Orel
Pellicova 20/2c
602 00 Brno
IČ: 00544833

atletika, fotbal

Účast mládežnických sportovců Orla na
mezinárodních sportovních hrách FICEP FISEC, Belgie, T: 07/2018

40 000 cestovné - jízdné, startovné, materiální vybavení

Tělocvičná jednota Sokol Brno - Husovice
Dukelská 49/9
614 00 Brno
IČ: 18825028

kuželky

Účast družstva mužů na mezinárodním
poháru NBC v kuželkách, Srbsko,
T: 10/2018

30 000 cestovné - jízdné, startovné, materiální vybavení, ubytování a
společné stravné, startovné, sportovní lékařské prohlídky

Škola TAE KWON-DO CLUB BRNO ITF, z. s.
Bohuslava Martinů 806/26
602 00 Brno
IČ: 70846201

taekwon-do

Uspořádání MČR v taekwon-do v
mládežnických, senioriských a veteránských
kategoriích, Brno, T: 11/2018

110 000 nájemné, materiální vybavení, cestovné - jízdné, věcné ceny

SK Líšeň
Kučerova 1776/4
628 00 Brno
IČ: 13691732

fotbal - ženy

Zabezpečení provozu fotbalového areálu,
činnosti a soutěží mládežnických a
seniorských družstev žen ve fotbalu vč. 2. ligy
žen a 1. ligy mladších a starších žákyň

150 000 provozní náklady (el. energie, plyn a voda), drobná neinvestiční
údržba sportovního areálu, nájemné cizích sportovišť,
materiální vybavení, cestovné - jízdné, ubytování a společné
stravné účastníků na soutěžích a soustředěních, startovné,
rozhodčí, sportovní lékařské prohlídky, odměny (správcům
sport. areálů či zařízení provoz. žadatelem a mládež. trenérům) v
celkové výši max. do 50% z poskytnuté neinvest. dotace v
daném roce

DSP KOMETA BRNO, z.s.
U lípy Svobody 440/1
620 00 Brno
IČ: 26552485

taneční sport

Zabezpečení účasti na mezinárodní taneční
soutěži "German Open Championships" ve
Stuttgartu, Německo,
T: 08/2018

50 000 cestovné - jízdné, startovné, ubytování a společné stravné

