„SPORTOWE WAKACJE” – organizacja obozów sportowych
dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym od nauki
1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania / programu
W 2013 roku, na realizację zadania „Sportowe Wakacje”, zgodnie z projektem budżetu MSiT
w części dotyczącej realizacji zadań z zakresu rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży,
przeznaczono kwotę: 2 202 000,- PLN; ostateczna wysokość dostępnych środków będzie
uzależniona od bieżących wpływów na konto FRKF i może ulec zmianie.
2. Termin i warunki realizacji zadania:
zadanie „Sportowe Wakacje” może być realizowane wyłącznie w okresie
od 28 czerwca do 1 września 2013 roku,
przedsięwzięcie musi mieć charakter ogólnopolski lub ponadregionalny,
uczestnicy obozów sportowych muszą być wyłonieni spośród dzieci i młodzieży
z uczniowskich klubów sportowych i innych stowarzyszeń działających
w strukturach polskich związków sportowych, które realizują podstawowe programy
upowszechniania sportu,
kryterium naboru uczestników musi uwzględniać wyniki oraz aktywność klubów
we współzawodnictwie dzieci i młodzieży realizowanym w danym sporcie przez polski
związek sportowy,
ilość uczestników, sposób rekrutacji, ew. podział na grupy szkoleniowe oraz zasięg
przedsięwzięcia musi być dokładnie opisany we wniosku,
do wniosku o dofinansowanie zadania należy dołączyć szczegółowy program
zawierający treści szkoleniowe ukierunkowane na upowszechnianie sportu oraz
regulamin uczestnictwa w obozie,
do wniosku należy załączyć szczegółowy opis miejsca realizacji planowanego obozu,
z uwzględnieniem warunków dot. zakwaterowania i wyżywienia uczestników,
warunków sanitarnych oraz możliwości korzystania z obiektów sportowych,
miejsce organizacji obozów należy tak dobierać, aby zapewniony był dobry dostęp
do obiektów umożliwiających realizację szkolenia sportowego,
program obozów musi mieć wyłącznie sportowy charakter, a liczba zajęć stricte
sportowych powinna wynosić co najmniej 2 godziny dziennie,
kadra szkoleniowa musi składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia
trenera lub instruktora sportu (do wniosku należy załączyć stosowny wykaz),
liczba uczestników obozu nie może być mniejsza niż 40 osób,
w przypadku organizacji więcej niż jednego centralnego obozu, każdy z obozów musi
liczyć co najmniej 40 uczestników,
długość trwania każdego obozu sportowego musi zawierać się w przedziale 10-14 dni,
wiek uczestników: do 14 roku życia (należy dokładnie określić we wniosku),
w programie obozu, wnioskodawcy muszą zaplanować przeprowadzenie testów
oceniających sprawność fizyczną uczestników na początku obozu i w dniu jego
zakończenia oraz przedstawić analizę i ocenę wyników, a także wnioski, wraz
z rozliczeniem zadania,
w trakcie trwania obozu mogą być organizowane wewnętrzne zawody, turnieje,
a także wycieczki krajoznawcze, itp.,
wskazane jest uwzględnienie w programie obozu przeprowadzenia zajęć (np. w formie
pogadanki, spotkania z zaproszonym gościem) dot. przeciwdziałania zjawiskom

patologii społecznych i zagrożeniom cywilizacyjnym, a także dotyczących
bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu,
obozy sportowe mogą być organizowane wyłącznie na terenie kraju,
do rozliczenia zadania należy załączyć imienną listę uczestników oraz dokumentację
fotograficzną z uwzględnieniem miejsc noclegowych, obiektów sportowych, itp.,
stawka dofinansowania ze środków MSiT na 1 uczestnika nie może przekroczyć kwoty
45,- PLN dziennie, z przeznaczeniem wyłącznie na pokrycie kosztów zakwaterowania
i wyżywienia,
wymagane jest, aby wnioskodawca posiadał doświadczenie w realizacji przedsięwzięć
o podobnym charakterze, z udziałem środków publicznych; we wniosku należy je
wymienić oraz szczegółowo scharakteryzować, m.in. data realizacji, liczba i wiek
uczestników, zakres zadania, itp.
3. Dopuszczalny rodzaj wydatków podlegających dofinansowaniu ze środków funduszu:
a) przy realizacji zadania „Sportowe Wakacje” możliwe jest dofinansowanie ze środków
MSiT (FRKF) wyłącznie wydatków związanych z pokryciem kosztów
zakwaterowania i wyżywienia uczestników, w tym osób bezpośrednio obsługujących
zadanie (kadra szkoleniowa, wychowawcza, itd.), w wysokości nie większej niż 45,złotych dziennie na osobę, przez okres 10-14 dni;
b) wnioskodawca musi złożyć deklarację i wykazać w rozliczeniu zadania, udział
środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie
mniejszej niż 20% całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można
finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
w ramach dofinansowania innych zadań czy też udziału w innych programach;
c) suma kosztów obsługi zadania „Sportowe Wakacje” (koszty pośrednie) nie może
przekroczyć wartości 7% sumy kosztów bezpośrednich;
d) środki zatwierdzone jako koszty pośrednie mogą być przeznaczone w szczególności
na:
pokrycie kosztów wynajmu lokalu biurowego,
zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych,
pokrycie kosztów łączności (połączeń telefonicznych), Internetu
i korespondencji,
opłaty bankowe,
opłaty za nośniki energii,
koszty realizacji zamówień publicznych,
koszty niezbędnych podróży służbowych, np. wizytacji, kontroli w zakresie
realizowanej umowy, itp.,
wynagrodzenie osób obsługujących zadanie, np. obsługi księgowej.

