Kvalitnější sportování ve Ski klubu Šumava Vimperk díky krajským grantům na podporu sportu a
reprezentace Jč. kraje v roce 2022.
Ve všech tréninkových skupinách našeho klubu se projevila nanční podpora sportu z Jihočeského
kraje. Náš klub byl úspěšný při rozdělování krajských grantů na sport v těchto grantových programech:
A./Podpora sportovní činnos :
1. sportovní činnost dě a mládeže do 18 let
2. podpora výchovy talentované mládeže v SpS a SCM Vimperk
3. podpora výkonnostního sportu - individuální sporty
B./ Podpora sportovní infrastruktury
C./ Podpora sportovních ak vit:
1. Veřejně přístupné sportovní ak vity
2. Přebory Jihočeského kraje
D./ Reprezentace Jihočeského kraje v oblas vědy, mládeže a sportu na mezinárodní úrovni v ČR a
zahraničí

Finance z krajských grantů na podporu sportovní činnos směřují zejména do vylepšení materiálního
vybavení (nákup nových lyží, holí, kolečkových lyží či jiných tréninkových pomůcek). Druhou oblas ,
kam směřují prostředky z těchto grantů je podpora pobytových výcvikových táborů a podpora účas
na republikových i mezinárodních závodech. V neposlední řadě se nám podaří díky grantům
Jihočeského kraje nančně trochu přispět dobrovolným trenérům jako odměnu za jejich náročnou
práci.
Finance z grantu na podporu sportovní infrastruktury byly použity na vybavení klubu při pořádání
závodů. Byly nakoupeny plastové stříšky a síťové plůtky na vymezení závodních tra , vysílačky pro
komunikaci pořadatelů a displej pro zobrazení časů závodníků.
V dotačním programu Podpora sportovních ak vit náš sklub získal nanční příspěvky na uspořádání
Krajského přeboru v běhu na lyžích a na Běh do vrchu.
Díky nanční podpoře z dotačního programu Jč. kraje na reprezentaci Jihočeského kraje v oblas
vědy, mládeže a sportu na mezinárodní úrovni se mohli v lednu letošního roku naši nejlepší junioři
zúčastnit mezinárodních závodů seriálu OPA Cup v rakouském St. Ulrichu.
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Děkujeme tedy mto našemu kraji za podporu a doufáme, že nám bude nakloněn při rozdělování
grantů i v dalších letech.

