Załącznik do decyzji Nr 18
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 26 lutego 2016 roku

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI
OGŁASZA
PROGRAM „KLUB”
w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć
z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
(wersja ujednolicona – obowiązująca dla II naboru wniosków w 2016 r.)
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I. WSTĘP
Badania eksperckie jednoznacznie wskazują na sukcesywnie pogarszający się stan
zdrowia polskiego społeczeństwa. Poziom aktywności fizycznej znacznej części populacji jest
bardzo niski. Tendencja ta jest szczególnie widoczna wśród dzieci i młodzieży,
co w perspektywie długoletniej, będzie miało kluczowy wpływ na „kondycję” społeczną, która
poza pogorszeniem jakości życia obywatela będzie determinowała także wzrost wydatków na
świadczenia zdrowotne związane z deficytem aktywności fizycznej.
Ekspertyzy i badania prowadzone przez Akademię Wychowania Fizycznego
w Warszawie jednoznacznie wskazują, że obecnie młodzież szkolna jest mniej sprawna niż
młodzież diagnozowana w latach 80. Brak ruchu (hipokinezja) powoduje wzrost ryzyka
zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe, cukrzycę czy choroby nowotworowe o 30%.
Również niekorzystne zjawiska obserwowane są w populacji osób dorosłych. Regularne
podejmowanie aktywności fizycznej na wszystkich etapach życia wpływa na dłuższe
pozostawanie w zdrowiu i większą sprawność fizyczną. Aktywność fizyczna jest najbardziej
skutecznym sposobem opóźniania procesu starzenia się oraz czynnikiem zachowania zdrowia,
mobilności wydłużenia okresu aktywności funkcjonalnej w życiu codziennym.
W związku z powyższym Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model
pomocowego programu pn. „KLUB” zwany dalej „programem”, polegający na bezpośrednim
wsparciu sportowych środowisk lokalnych, których filarem funkcjonowania jest klub sportowy,
definiowany jako centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji
i kształcenia talentów sportowych. Szkoła i klub to dwa kluczowe miejsca kształtujące
sportowo dzieci i młodzież. Dlatego istotne jest dotarcie z propozycjami do środowisk, które
mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie tych obszarów. Jednocześnie niezbędne jest
wsparcie klubów sportowych działających często w trudnych warunkach ekonomiczno –
organizacyjnych.
I. Głównymi celami programu są:
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej
aktywności fizycznej,
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury
organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji
sportowej dzieci i młodzieży,
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy
lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
1) Art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201,
poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
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2) § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2252), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

III. ZADANIE OBJĘTE DOFINANSOWANIEM:
a) Zadanie „Program KLUB”.

IV. WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie
stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.
Wnioskodawcy, którym przyznano dotację na podstawie rozstrzygnięcia podstawowego
naboru wniosków zgłoszonych w ramach Programu „Klub” z dnia 15 czerwca 2016 r.
(z późniejszymi zmianami) nie mogą ubiegać się o przyznanie dotacji w ramach II naboru
wniosków.

V. WYSOKOŚĆ
PROGRAMU

ŚRODKÓW

PRZEZNACZONYCH

NA REALIZACJĘ

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),
którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2016 roku
przeznacza się kwotę 22 929 700 zł. W ramach dodatkowego naboru wniosków, do
rozdysponowania pozostaje kwota 8 591 900 zł.
Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności
od wysokości przychodów FRKF.

VI. OPIS, TERMINY i WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
Zadanie „Program KLUB” będzie realizowane poprzez dofinansowanie podstawowych
elementów wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia
szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych lub zakup
sprzętu sportowego.
Główne warunki realizacji:
1) program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 lipca do 15 grudnia 2016
roku,
2) w ramach wnioskowanego dofinansowania, uczestnikami zajęć oraz obozów
sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18. roku życia;
3) kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej
sekcji. Za jedną sekcję sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie
uprawiających określony sport, niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu
na wiek lub płeć. Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji (zwany dalej:
jednosekcyjnym) wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający się o dofinansowanie
więcej niż jednej sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) wnioskuje o 15 000 zł;
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4) stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera,
instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6000 zł
(w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu
wielosekcyjnego); w obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone
pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach,
5) kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub
organizacji obozu sportowego
wynosi 4000 zł (w przypadku klubu
jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Środki
finansowe we wskazanej wysokości wnioskodawca może wykorzystać na zakup
sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego) w dowolnej proporcji,
6) w ramach dofinansowania zakupu sprzętu sportowego nie zawiera się
dofinansowanie zakupu strojów sportowych,
7) kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy zarówno w roku
poprzedzającym złożenie wniosku, jak i w roku bieżącym (wg stanu na dzień
złożenia wniosku) nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł (brutto) - do wniosku
należy dołączyć stosowny bilans finansowy (zawierający informację
o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji) za ostatni rok obrachunkowy,
8) wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną
działalność sportową co najmniej 3 lata od daty złożenia wniosku (rejestracja
w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na
siedzibę klubu),
9) wymagane jest przedstawienie informacji o liczbie dzieci i młodzieży do 18. roku
życia w klubie w podziale na:
a) posiadających licencje odpowiedniego polskiego związku sportowego,
b) nie posiadających licencji odpowiedniego polskiego związku sportowego,
c) będących członkami kadry narodowej odpowiedniego polskiego związku
sportowego,
10) wymagane jest przedstawienie informacji o udziale wnioskodawcy w systemie
współzawodnictwa
sportowego
młodzieży
uzdolnionej
zawierającej
w szczególności liczbą punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży w roku poprzedzającym złożenie wniosku,
11) w przypadku zaplanowania zakupu sprzętu sportowego, wnioskodawca
zobowiązany jest do przedstawienia specyfikacji kompletu sprzętu sportowego.
Uwaga: Istotne informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach programu.
1.

2.
3.
4.

Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane
w umowach zawartych pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wyłonionymi
w ramach opisanej procedury wnioskodawcami.
Realizacja programu musi mieć charakter niekomercyjny – nie może zakładać
osiągnięcia dochodu.
Program może być realizowany wyłącznie na terenie kraju.
W zakresie związanym z realizacją Programu „KLUB”, w tym
z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także
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5.

6.

7.
8.

wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą,
muszą złożyć stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).
Wnioskodawca, z którym Minister Sportu i Turystyki zawrze umowę
o dofinansowanie realizacji zadania, zobowiązany jest do dysponowania majątkowymi
prawami autorskimi do utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn.
zm.) powstałych w związku z realizacją zadań realizowanych w ramach niniejszego
programu. Wnioskodawca, o którym mowa powyżej zobowiązany będzie do
przekazania ww. praw Ministrowi Sportu i Turystyki na warunkach określonych
w umowie.
Wnioskodawcy zobowiązani będą do niezbywania związanego z realizacją zadań
sprzętu sportowego, urządzeń sportowych oraz innych środków zakupionych na swoją
rzecz ze środków pochodzących z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania zakupu.
Z ważnych przyczyn dopuszcza się zbycie sprzętu sportowego, urządzeń sportowych
oraz innych środków przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6.
Szczegółowe warunki realizacji zadania będą uregulowane w umowach zawartych
pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wnioskodawcami wyłonionymi w ramach
powyżej opisanej procedury.

VII. WARUNKI UDZIELENIA DOFINANSOWANIA
Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi
przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie
mniejszy niż 10% całości kosztów zadania. Udział własny może być pokryty np. ze środków
jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury –
na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub
własnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT
(np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).
W ramach programu nie przewiduje się dofinansowania kosztów pośrednich.

VIII. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:
1) spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w rozporządzeniu oraz
zgodność z założeniami programu,
2) zgodność zakresu merytorycznego z treścią i priorytetami przedmiotowego
programu,
3) wysokość
dofinansowania
pozyskanego
ze
środków
publicznych
w roku poprzedzającym złożenie wniosku, z przeznaczeniem na działalność
statutową lub na realizację innych zadań przez wnioskodawcę,
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4) cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej, a także stan zasobów kadrowych, rzeczowych
oraz doświadczenie, wskazujące na możliwość prawidłowej realizacji zadania,
5) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania,
z uwzględnieniem środków własnych,
6) udział w realizacji zadania wolontariuszy,
7) promocję aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne,
edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
8) udział w realizacji zadania uczestników o niższym statusie ekonomicznym,
ukierunkowane na profilaktykę agresji, patologii społecznych (przeciwdziałanie
wyłączeniu społecznemu).

W zakresie naboru odrzuceniu podlegać będą wnioski:
1) sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,
2) podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania wnioskodawcy lub
nieopatrzone podpisem,
3) dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu programu,
4) dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe wnioskodawcy,
5) złożone przez wnioskodawców nieuprawnionych do udziału w naborze,
6) zawierające błędy rachunkowe,
7) złożone przez wnioskodawcę, który uzyskał dotację ze środków publicznych w
wysokości przekraczającej 300 tys. zł w roku poprzedzającym złożenie wniosku
lub w roku bieżącym (wg stanu na dzień złożenia wniosku),
8) złożone przez wnioskodawcę, który prowadzi formalnie zarejestrowaną
działalność sportową (rejestracja w KRS lub starostwie powiatowym) przez okres
krótszy niż 3 lata, licząc od daty złożenia wniosku.
9) złożone przez wnioskodawcę, który pozyskał dofinansowanie w ramach
tegorocznego naboru na realizację zadania w ramach Programu KLUB.
Zadanie niniejszego programu powinno być realizowane z najwyższą starannością,
w sposób i w terminach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
1.
2.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do
dnia 31 sierpnia 2016 r.
Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych
w systemie elektronicznym AMODIT MSiT. Wypełniony formularz należy przesłać drogą
elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z
załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć
w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla
Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie Program
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3.
4.
5.

6.
7.

„KLUB II ” – nabór na 2016 r. Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie
w wersji papierowej nie będą rozpatrywane, analogicznie, w przypadku przesłania wniosku
wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być
zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.
Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSiT lub data
stempla pocztowego.
Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć
stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy.
W przypadku składania kopii zaświadczeń, wypisów lub innych dokumentów należy
opatrzyć je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem”. Kopie pozbawione klauzuli
„za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu.
Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być
wypełnione w sposób wyczerpujący.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek wraz z załącznikami:
1) załącznik 1 – zakres rzeczowy zadania,
2) załącznik 2 – preliminarz kosztów bezpośrednich,
3) załącznik 2a – specyfikacja sprzętu sportowego,
4) załącznik 3 – program zadania,
4) sprawozdanie finansowe (bilans) dotyczące działalności wnioskodawcy za rok
poprzedzający złożenie wniosku
,
2. Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo
zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność
i aktualność danych na dzień składania wniosku o dofinansowanie.
3. Statut przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy, opatrzony
potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem.
Pouczenie
1. Wszystkie pola wniosku muszą zostać czytelnie i wyczerpująco wypełnione.
2. Wniosek, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do wniosku muszą zostać
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego wnioskodawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
3. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony
pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
4. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów
(lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone
do wniosku.
5. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być
on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.
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6.

W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania wniosków
do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie MSiT.

X. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW
Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia
30 września 2016 r.

XI. PROCEDURA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
Ocena wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym jest dokonywana przez
członków komisji oceniającej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki. Decyzję
o udzieleniu dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki w formie pisemnej,
po zapoznaniu się z wynikami prac komisji oceniającej.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu
Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.
Rozstrzygnięcia naboru są publikowane na stronie internetowej MSiT i w BIP.
O przyznaniu dotacji wnioskodawcy będą powiadamiani również pisemnie.
Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowego
naboru wniosków w przypadku, gdy środki FRKF przeznaczone na realizację zadania
w ramach niniejszego programu nie zostaną rozdysponowane w całości.
Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają
dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania w ramach programu
„KLUB” zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze
umowy 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), rozporządzenia oraz
niniejszym programem.

XII. ZASADY REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY
1. Przekazanie dofinansowania na realizację danego zadania następuje na podstawie umowy
zawieranej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wnioskodawcą.
2. Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadania reguluje umowa
o dofinansowanie zadania.
3. Środki na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów
określonych w programie, umowie i załącznikach do umowy.
4. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie w formie transz, zgodnie z harmonogramem ich przekazywania zawartym w umowie.
5. Wnioskodawca zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz
udostępnienia na wniosek Ministra wszystkich niezbędnych dokumentów
dotyczących realizowanego zadania – na warunkach określonych w umowie.
6. Dokumenty niezbędne do rozliczenia umowy:
1) załącznik 4 - rozliczenie rzeczowo-finansowe,
2) załącznik 4a – rozliczenie sprzętu sportowego
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2) załącznik 5 - sprawozdanie merytoryczne,
3) załącznik 6 - deklaracja rozliczająca dotację,
4) załącznik 7 - zestawienie finansowe na podstawie dowodów księgowych.
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