
Projekt „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku 

wiejskim”  
 

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania / programu 

 

W 2013 roku, na realizację projektu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku 

wiejskim” zgodnie z projektem budżetu MSiT w części dotyczącej realizacji zadań z zakresu 

rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży, przeznaczono kwotę: 1 200 000,- PLN. 

Ostateczna wysokość dostępnych środków będzie uzależniona  od bieżących wpływów na 

konto FRKF i może ulec zmianie. 

 

2. Termin i warunki realizacji zadania: 
 

 projekt „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” może być 

realizowany wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, 

 przedsięwzięcie musi mieć charakter ogólnopolski – program będzie realizowany 

we wszystkich województwach, 

 „organizatorem” może być osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, 

kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Podstawowe zadania organizatora: 

- organizacja imprez, zawodów, turniejów, obozów sportowych, oraz zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży, 

- współpraca z lokalnymi podmiotami i klubami sportowymi, 

- włączenie samorządów terytorialnych oraz innych instytucji i organizacji 

działających w środowisku wiejskim do wspomagania merytoryczno-

finansowego realizowanych zadań na terenie działania poszczególnych 

organizatorów, 

- wyłanianie młodzieży uzdolnionej sportowo, 

- współpraca z nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych                           

i ponadgimnazjalnych w zakresie organizacji sportu w trakcie i w okresach 

wolnych od nauki,   

- pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska, 

- zwiększenie aktywności lokalnych stowarzyszeń sportowych, 

- inicjowanie i prowadzenie akcji promujących sport, 

 w ramach zawartej umowy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznacza ustaloną kwotę na umowę-zlecenie dla 

organizatora na 2013 rok w wysokości nie większej niż 6 000,- PLN brutto/rok dla 

1 organizatora, przy założeniu co najmniej takiego samego udziału środków 

pochodzących z budżetu jednostek samorządowych lub od innych podmiotów, 

 szczegółowy zakres pracy organizatora, ustalany będzie w uzgodnieniu                     

z samorządem, jako załącznik do zawartej umowy podpisanej z „organizatorem” 

przez beneficjenta,  

 praca organizatora musi być udokumentowana w kwartalnych sprawozdaniach 

z działalności przedstawianych do zatwierdzenia beneficjentowi, 

 wymagane jest, aby wnioskodawca, który powinien przedstawić kompleksową 

ofertę realizacji projektu, 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 projektu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku 

wiejskim”, możliwe jest dofinansowanie ze środków MSiT wyłącznie 

wydatków związanych z pokryciem kosztów „obsługi instruktorskiej” 

dla osób bezpośrednio realizujących zadanie, 

b) wnioskodawca musi złożyć deklarację i wykazać w rozliczeniu zadania, 

udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł                   

w wysokości nie mniejszej niż 50%  kosztów bezpośrednich 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 „Organizator sportu dzieci i młodzieży                    

w środowisku wiejskim” (koszty pośrednie) nie może przekroczyć wartości 

10% sumy kosztów bezpośrednich. 

 

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. 

 

  


