
Minister Sportu i Turystyki 

ogłasza konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach 

Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania 

zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do 

„The World Games 2017” 

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),  

w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 715 z późn. zm.) i art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Decyzji nr 42 Ministra Sportu 

i Turystyki z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia „Programu wspierania sportów 

nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we 

współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do The World Games 2017””. 

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację 

RODZAJ ZADANIA 

Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania 

zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do „The 

World Games 2017” 

 

1. Dotacja w ramach ww. konkursu może być przyznana na dofinansowanie zadań 

związanych ze wspieraniem sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie 

przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym  

w 2016 roku, w tym do „The World Games 2017”. 

2. Na realizację ww. zadania Departament Sportu Wyczynowego MSiT w 2016 r. 

przeznaczył kwotę ujętą w projekcie planu rzeczowo-finansowego w części  

25-Kultura fizyczna na rok 2016 w układzie zadaniowym w wysokości  

1 000 000,00 zł /słownie: jeden milion złotych/. 

3. W planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2015 na realizację zadania pn. „Program 

wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania 

zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do „The 

World Games 2017”” przeznaczono kwotę 19 752 000,00 zł /słownie: dziewiętnaście 

milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych, 00/100/. 



 

II. Zasady przyznawania dotacji 

1. O przyznanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych  

z przygotowaniem i udziałem we współzawodnictwie międzynarodowym  

w sportach/konkurencjach nieolimpijskich, w tym do mistrzostw świata lub Europy 

mogą ubiegać się polskie związki sportowe (pzs) lub stowarzyszenia  

o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, w tym także reprezentujące 

sporty/konkurencje objęte programem „The World Games – Wrocław 2017” (TWG 

2017). 

2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie ww. 

zadania publicznego. 

3. Obsługę konkursu zapewnia Departament Sportu Wyczynowego MSiT. 

4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie 

kosztów realizacji zadania na zasadach określonych w Decyzji nr 42 Ministra Sportu  

i Turystyki z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia „Programu wspierania 

sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do 

udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do „The 

World Games 2017””. 

5. Oferent musi wykazać udział środków własnych (min. 5%) w planowanym 

przedsięwzięciu. Udziału wkładu własnego nie można finansować ze środków 

przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację innych umów; 

6. Oferent jest zobowiązany do wykazania posiadanych zasobów rzeczowo kadrowych 

wskazujące na możliwości wykonania zadania; 

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, 

ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości. 

Oferty mogą składać: 

1. Polskie związki sportowe, 

2. Stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe będące 

przedstawicielami Polski w światowych federacjach w sportach i konkurencjach 

objętych programem „The World Games – Wrocław 2017”, posiadające dokument 

potwierdzający, że są uprawnione do powołania reprezentacji Polski na zawody 

finałowe TWG 2017.  



III. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu oferty 

1. Spełnienie wymogów formalnych - zleceniobiorca winien przedłożyć kompletny 

i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi 

załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, 

w terminie określonym w ogłoszeniu. 

2. Zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań określonymi w konkursie 

oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru. 

3. Zasięg działania zleceniobiorcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, 

wskazujących na możliwość realizacji zadania. 

4. Udział w przygotowaniach bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem procesu 

szkolenia dla sportów/konkurencji objętych programem The World Games 2017. 

5. Cele statutowe zleceniobiorcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu wskazanego 

w ogłoszeniu konkursowym zadania. 

6. Doświadczenie zleceniobiorcy w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ocena 

oparta będzie na danych zawartych w ofercie, jak i na dotychczasowej współpracy  

w realizacji podobnych zadań). 

7. Zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy. 

8. Udział środków własnych w finansowaniu zadania, środków jednostek samorządu 

terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł. 

9. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania. 

10. Rzetelność i terminowość rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich 

(o ile zadania były zlecane). 

Podmiot składający ofertę na realizację zadania publicznego stosuje się do 

następujących wymagań. 

1. Wzór oferty, umowy oraz wzory załączników do oferty i umowy zostaną udostępnione 

na stronie internetowej Ministerstwa. 

2. Kopie dokumentów załączanych do oferty należy opatrzyć poświadczeniem  

za zgodność z oryginałem (podpisują osoby upoważnione zgodnie z KRS). Dokumenty 

niespełniające tego wymogu nie będą uwzględniane.  

3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w 1 egzemplarzu. 

4. Na dokumentację składają się:  



1) oferta (zał. nr „0”); 

2) aktualny odpis z KRS lub wydruk komputerowy pobrany zgodnie z art. 4 ust. 4a ustawy  

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142); 

3) statut organizacji: 

4) dokument - potwierdzenie (w języku polskim – tłumacz przysięgły) ze światowej federacji 

sportowej, że dana organizacja/stowarzyszenie uprawniona do powołania reprezentacji Polski 

na w zawody finałowe TWG 2017 (dotyczy tylko ogólnopolskich stowarzyszeń i innych 

organizacji pozarządowych niebędących polskimi związkami sportowymi); 

5) dokument – potwierdzenie, ze światowej federacji sportowej, że dany podmiot ma 

uregulowane wymagane aktualnie składki międzynarodowe z tytułu przynależności do tej 

organizacji wraz z podaniem wysokości wymaganej składki do zapłacenia w 2016 r. (dotyczy 

wszystkich podmiotów ubiegających się o dofinansowanie); 

6) preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich - zestawienie zbiorcze (zał. nr 1); 

7) preliminarz kosztów  bezpośrednich i pośrednich - zestawienie zbiorcze dotyczące 

zawodników biorących udział wyłącznie w przygotowaniach do konkurencji rozgrywanych  

w TWG 2017 (zał. nr 1A); 

8) harmonogram planowanych działań (zał. nr 2); 

9) harmonogram planowanych działań dotyczący zawodników biorących udział wyłącznie  

w przygotowaniach do konkurencji rozgrywanych w TWG 2017 (zał. nr 2A); 

10) wykaz szkolonych zawodników (zał. nr 10); 

11) wykaz szkolonych zawodników wyłącznie dla konkurencji rozgrywanych w ramach 

TWG 2017 (zał. nr 10A); 

12) wykaz kadry szkoleniowej i osób współpracujących (zał. nr 11); 

13) wykaz kadry szkoleniowej i osób współpracujących, odpowiedzialnych za przygotowania 

do TWG 2017 (zał. nr 11A). 

Oferta i załączniki muszą być opatrzone pieczęcią zleceniobiorcy oraz być podpisane przez 

osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz zleceniobiorcy. 

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

osoby wymienione powyżej. 

Oferta nie spełniająca warunków formalnym podlega odrzuceniu. 



IV. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert oraz realizacji zadania 

1. Termin realizacji zadania nie może wykraczać poza okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do 

dnia 31 grudnia 2016 r. 

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formularzach zamieszczonych 

na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa  

i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją konkurs Program wspierania sportów 

nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we 

współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do „The World Games 

2017”. 

Ofertę można złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa, ul. Senatorska 14,  

00-082 Warszawa lub przesłać na powyższy adres przesyłką poleconą za potwierdzeniem 

odbioru za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) na adres:  

Ministerstwo Sportu i Turystyki  

Departament Sportu Wyczynowego 

ul. Senatorska 14  

00-082 Warszawa 

w terminie: 

od 1 marca 2016 roku do 30 września 2016 roku  

 

4. Oferty mogą składać: Polskie związki sportowe na zadania związane z przygotowaniem 

zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach/konkurencjach 

nieolimpijskich oraz ogólnopolskie stowarzyszenia lub inne organizacje pozarządowe na 

zadania związane z przygotowaniem zawodników we współzawodnictwie 

międzynarodowym w sportach/konkurencjach nieolimpijskich, w tym reprezentujące 

sporty/konkurencje objęte programem „The World Games 2017”. 

5. Oceny i wyboru oferty dokonuje powołana przez Ministra Komisja konkursowa, która 

przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki. 

6. Oferty złożone w ww. terminie zostaną rozpatrzone sukcesywnie w ramach posiadanych 

środków z budżetu państwa, w terminie do dnia 15 października 2016 r. 



7. Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowego terminu 

składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert, w przypadku posiadania 

niewykorzystanych środków na realizację zadań w ramach ww. Programu. 

8. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego 

dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki 

nie przysługuje odwołanie. 

9. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sportu 

i Turystyki www.msport.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu  

i Turystyki www.bip.msit.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MSiT.  

Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie zobowiązany jest do dostosowania oferty  

i załączników do wysokości przyznanych środków zgodnie z Decyzją nr 42 Ministra 

Sportu i Turystyki z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia. Programu wspierania 

sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we 

współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do „The World Games 2017”  

w terminie 14 dni od daty opublikowania wykazu podmiotów, którym przyznano 

dofinansowanie. 

 

10. Niezłożenie uaktualnionej oferty wraz z załącznikami w wyżej określonym terminie, 

uznaje się za rezygnację z przyznanego dofinansowania. 

11. Podmioty, którym przyznano dofinansowanie są zobowiązane do złożenia oferty  

(zał. nr „0”) uwzględniającej przyznaną kwotę dofinansowania także elektronicznie  

w systemie AMODIT. 

12. Zleceniobiorcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają 

dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie  

z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady wskazane w umowie  

z Ministrem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późń. zm.)  

i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907, z późn. zm.). 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numer tel.: 22 2443261 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI 

POSTANOWIENIAMI OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO I ZGODNIE Z ICH 

TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH 

http://www.msport.gov.pl/
http://www.bip.msit.gov.pl/


 

 

Wymogi formalne (komentarz): 

1) ofertę wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na 

stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, wraz z ogłoszeniem konkursowym; 

2) formularz oferty i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny, tzn. należy 

wypełnić wszystkie rubryki. W ofercie należy uwzględnić te wszystkie informacje, które 

wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych 

pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania;  

3) koszty pośrednie mogą stanowić do 15 % wysokości sumy kosztów bezpośrednich;  

4) w przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je 

poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez osoby upoważnione. Kopie pozbawione 

klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane; 

5) braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na 

niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem złożonej oferty. 


