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Program ČSNM „Podpora vzdělávání mladých členů ČSNM“ je určen k uhrazení nákladů
nebo jejich části pro účast mladých členů ČSNM na školících akcích, kongresech a
seminářích.
Žadatelé podávají žádosti průběžně před zahájením akce, vyhodnocení žádostí probíhá
čtvrtletně.
V daném čtvrtletí je pro všechny žádosti podané v tomto čtvrtletí rezervována částka z
rozpočtu ČSNM rovnající se součtu jedné čtvrtiny částky schválené na tento účel v rámci
rozpočtu ČSNM na příslušný kalendářní rok a dále nevyčerpaným částkám rezervovaným
na tento účel za období tří čtvrtin roku, které předcházely aktuálnímu čtvrtletí. Výbor
ČSNM může rozhodnout o změně výše rezervované částky. Aktuální výše částky pro dané
čtvrtletí je uvedena na webu v sekci „Vzdělávání“.
Žadatel musí být členem ČSNM k datu podání žádosti.
Žadatel musí být ve věku do 38 let k datu začátku uskutečnění požadované akce.
Žadatel nesmí mít dluh na členských příspěvcích.
Žadatel podává žádost na předepsaném formuláři v elektronické formě na e-mailovou
adresu pokladníka ČSNM: pokladnik@csnm.cz.
Nekompletně vyplněnou žádost nelze projednat.
Datum odeslání žádosti je rozhodné pro zařazení do kalendářního čtvrtletí pro
projednávání žádosti.
Výbor po skončení daného kalendářního čtvrtletí vyhodnotí všechny žádosti podané v
tomto čtvrtletí a v co nejkratší době rozhodne o přidělení nebo nepřidělení podpory.
O přidělení, tj. o rezervaci částky bude žadatel informován pokladníkem ČSNM
neprodleně po rozhodnutí výboru ČSNM.
Finanční částka podpory v daném čtvrtletí nemusí být přidělena žádnému žadateli nebo
může být rozdělena mezi více žadatelů.
Maximální částka pro jednu žádost je 10 tis. Kč.
Částka pro podporu účasti na kongresech/konferencích bude přednostně rezervována
žadatelům, kteří na dané akci budou mít aktivní účast (doloží doklad o aktivní účasti).
V případě vyhovění žádosti žadateli s aktivní účastí si ČSNM
a. vyhrazuje právo na umístění poznámky do žadatelovy práce, že na ni byla poskytnuta
finanční podpora od ČSNM,
b. vyhrazuje právo vyžádat si prezentaci žadatelova příspěvku na konferenci pořádané
ČSNM.
Vyplacení částky proběhne převodem na účet žadatele po předložení všech požadovaných
dokladů, tj. až po skončení akce.

