
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych zadań wraz z odpowiedziami na 

najczęściej zadawane pytania. 

 

Informujemy , iż poniższe konkursy skierowane są  

do jednostek spoza sektora finansów publicznych 

 

Konkurs w ramach dotacji Budżetowej 
 

Jakie projekty mogą być realizowane w ramach poszczególnych zadań ? 

 

• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim: wszelkiego rodzaju 
imprezy sportowe: turnieje, zawody, festyny sportowo-rekreacyjne, biegi, maratony, regaty, 
etc. organizowane na terenach wiejskich i małych miast 

• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim: organizacja 
wszelkiego rodzaju imprez sportowych: turniejów, zawodów, festynów sportowo-
rekreacyjnych, biegów, maratonów, regat, juwenaliów sportowych, campusów akademickich 
etc. Przeznaczonych dla młodzieży ze środowisk akademickich 

• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych 

i społecznych:  wszelkiego rodzaju organizowane imprezy sportowe: turnieje, zawody, 
festyny sportowo-rekreacyjne, biegi, maratony, regaty, etc. umożliwiające dostęp do 
aktywności sportowej i rekreacji całych rodzin 

• Promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze: projekty mające na 
celu zwiększenie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, poprzez 
organizacje zajęć, obozów odchudzających, kampanii przeciw nadwadze i otyłości etc. 

• Promocja sportu powszechnego: kampanie promujące aktywny tryb życia,  wydawnictwa, 
festyny sportowo-rekreacyjne 

• Współpraca z Polonią i Polakami za granicą: wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia sportowo – 
rekreacyjne realizowane w kraju, skierowane do środowisk polonijnych. 
 

 

Konkurs w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 

Program Sport Wszystkich Dzieci 
 

Jakie projekty mogą być realizowane w ramach poszczególnych zadań ? 

 
• Zakup i dystrybucja sprzętu sportowego: zakup i dystrybucja kompletów sprzętu 

sportowego realizowana poprzez ogólnopolskie stowarzyszenia oraz polskie związki 
sportowe na zasadach przedstawionych w ogłoszeniu konkursowym. 

• Szkolenia dla  nauczycieli, instruktorów, trenerów, wolontariuszy, animatorów  

i organizatorów sportu:  projekty o charakterze ogólnopolskich lub regionalnych 
kursokonferencji, seminariów oraz szkoleń z zakresu kultury fizycznej i sportu dzieci  
i młodzieży. 

• Dofinansowanie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci  

i młodzieży:  projekty dotyczące organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych głównie                  
o charakterze masowym ( festyny sportowe, turnieje, cykliczne zawody sportowe, itp.), 
skierowane do szerokiego grona odbiorców, realizowane w szczególności w ramach 
kalendarzy sportu dzieci i młodzieży poszczególnych polskich związków sportowych. 



• Promocja sportu dzieci i młodzieży: wszelkie przedsięwzięcia promujące sport dzieci  

i młodzieży, m.in. wydawnictwa metodyczno – szkoleniowe, inne akcje/kampanie służące 

propagowaniu i promowaniu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 

• Obozy sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Sportowe Wakacje”: 

przedsięwzięcia dot. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresach wolnych od nauki.  

Przy planowaniu obozu, dofinansowanie przypadające na jednego uczestnika nie może 

przekraczać kwoty 35,- PLN/dzień, i powinno odnosić się do pozycji 

„zakwaterowanie/wyżywienie” preliminarza finansowego. Zalecany okres trwania obozu 10-

14 dni. 

• Wojewódzki Program „Preselekcja młodzieży do sportu” w ramach „szkolenia kadr 

wojewódzkich młodzików”: wnioski składają wojewódzkie organizacje koordynujące 

program szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii młodzik. 

• Program „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”: uczestnikami-adresatami programu są 

nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy pracujący z dziećmi i młodzieżą 

szkolną, posiadający odpowiednie uprawnienia. Wnioski należy kierować do Zarządu 

Głównego Szkolnego Związku Sportowego – koordynatora i realizatora programu, poprzez 

wojewódzkie Oddziały Szkolnego Związku Sportowego; szczegółowe informacje: www.szs.pl 

• Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim: uczestnikami-adresatami 

programu są nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy posiadający 

odpowiednie uprawnienia, pracujący z dziećmi i młodzieżą szkolną pochodzącą ze środowisk 

wiejskich. Wnioski należy kierować do Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 

Sportowe– koordynatora i realizatora programu; szczegółowe informacje na stronie: 

www.lzs.pl 

 

• Animator programu „Moje Boisko - ORLIK- 2012” Uczestnikami-adresatami programu są 

nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy pracujący z dziećmi i młodzieżą 

szkolną, na nowo wybudowanych obiektach sportowych w ramach programu inwestycyjnego 

„Moje boisko - ORLIK 2012”. Wnioski należy kierować do Zarządu Głównego Szkolnego 

Związku Sportowego – koordynatora i realizatora programu; szczegółowe informacje: 

www.szs.pl 

 

W ramach konkursów nie dofinansuje się regularnych zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla uczniów oraz rozgrywek ligowych w ramach systemu 

współzawodnictwa 

 
 

 

 

 

Pozostałe pytania: 

 
1. Czy o przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego czy data wpływu wniosku? 

Decyduje data stempla pocztowego,   
 

2. Czy będą oceniane wnioski, które wpłyną po terminie? 



Tak, jednakże w pierwszej kolejności oceniane będą wnioski, które wpłyną w podanym w 
ogłoszeniu o konkursie terminie. Pozostałe będą oceniane wówczas, gdy pozostaną do 
dyspozycji środki finansowe. 

 
3. Czy dofinansowywane są imprezy organizowane poza granicami kraju? 

Nie, dofinansowane imprezy winny być realizowane na terenie RP 
 

4. Czy dofinansowywane są wyjazdy i udział w zawodach?     
Nie, dofinansowaniem może być objęta wyłącznie organizacja imprez. 

 
5. Jaki jest minimalny udział wkładu własnego na realizację zadania? 

Wymagany jest wkład własny (finansowy lub rzeczowy), który powinien się kształtować na 
poziomie co najmniej 20% ogólnej kwoty realizacji projektu. Jest to istotny element oceny 
wniosku. W ramach udziału własnego, możliwy jest wkład rzeczowy, na podstawie umów 
określających rodzaj i charakter usługi świadczonej na korzyść podmiotu oraz na podstawie 
oceny szacunkowej wartości świadczonej usługi. 

 
6. Jakie są przewidziane stawki na obsługę sędziowską? 

Stawka dzienna dla sędziego nie powinna przekraczać kwoty 75,- PLN 
 

7. Jaki jest dopuszczalny próg kosztów pośrednich? 

Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 10% sumy kosztów bezpośrednich; ich ostateczna 
wartość jest każdorazowo ustalana w drodze negocjacji. 

 
8. Jaki jest termin realizacji zadania? 

Zadanie musi być wykonane do końca 2009 roku. 
 

9. Jaki jest termin na rozliczenie zadania? 

Zadanie winno być rozliczone w terminie 30 dni od jego zakończenia. 
 

10. Ile procent dotacji można przeznaczyć na sprzęt sportowy przy realizacji imprezy z 

zakresu sportu powszechnego? 

Wysokość kwoty na sprzęt nie powinna przekraczać 10% wnioskowanej kwoty dotacji. 
 

11. Jaki sprzęt można zakupić w ramach realizacji zadania? 

Należy planować zakup „drobnego sprzętu sportowego”, który jest niezbędny przy 
realizacji zadania. Mogą to być np. znaczniki, pachołki, piłki itp. 

 
12. Jaka Jest stawka dofinansowania pobytu uczestnika „Sportowych Wakacji”? 

W roku 2009 stawka na dofinansowanie jednego uczestnika akcji „Sportowe Wakacje” nie 
może przekraczać kwoty 35 zł / osobę / dzień, i powinna odnosić się do pozycji preliminarza 
finansowego zakwaterowanie / wyżywienie  
 
13. Czy należy składać oddzielne wnioski na poszczególne zadania? 

Tak, na każde zadanie konkursowe należy złożyć oddzielny kompletny wniosek wraz  
z załącznikami.  

 
14. Czy konieczne jest składanie zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego? 

Tak, zaświadczenia z ZUS i US są niezbędnym załącznikiem do wniosku (patrz 
rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 roku). 

 



15. Jaki jest termin ważności wymaganych załączników: wypis z KRS lub inne dot. 

rejestracji podmiotu, zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego? 

Powyższe dokumenty są ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia. 
 

16. Kiedy będą ogłoszone wyniki konkursu? 

Wyniki konkursu będą ogłoszone w I kwartale 2009 na stronie internetowej Ministerstwa. 
Ponadto podmioty, które otrzymały dofinansowanie będą powiadomione pisemnie za 
pośrednictwem poczty. 

 

17. Jeśli znaleźliśmy się na liście podmiotów, które otrzymały dofinansowanie na 

realizację zadań konkursowych, to kiedy otrzymamy środki finansowe? 

Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy w terminach umożliwiających 
„prawidłową realizację zadania”. 

 

18. Jeśli nie ma nas na powyższej liście to czy otrzymamy informacje o przyczynie 

odrzucenia oferty? 

Istnieje możliwość uzyskania informacji o przyczynach odrzucenia oferty, po uprzednim 
sformułowaniu pytania na piśmie. 
 

 
 


