
Minister Sportu i Turystyki 

ogłasza konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach 

Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania  

i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku” 

 

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 2016 r. poz. 239, z późn. zm.), w związku 

z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176, z późn. 

zm.) oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 

r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie Decyzji nr 51 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 

17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia „Programu wspierania sportów nieolimpijskich 

poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie 

międzynarodowym w 2017 roku” zwanej dalej „Programem” 

 

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

RODZAJ ZADANIA 

Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału 

zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku” 

 

1. Na realizację ww. zadania Departament Sportu Wyczynowego MSiT przeznaczył 

kwotę ujętą w projekcie planu rzeczowo-finansowego w części 25-Kultura fizyczna na 

rok 2017 w układzie zadaniowym w wysokości 1 650 000,00 zł /słownie: jeden milion 

sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100/. 

2. W planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2017 przeznaczono kwotę 

20 400 000,00 zł /słownie dwadzieścia milionów czterysta tysięcy złotych/,  

a w 2016 roku na realizację ww. zadania przeznaczono kwotę 20 849 000,00 zł 

/słownie: dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych, 

00/100/, a w 2015 roku kwotę 19 752 000,00 zł /słownie: dziewiętnaście milionów 

siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych, 00/100/. 

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań Programu może ulec zmianie 

w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym MSiT w części 25-

Kultura fizyczna rok 2017. 

4. Szczegółowe zasady i warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego 

Konkursu określa „Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez 

dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie 

międzynarodowym w 2017 roku”, wprowadzony Decyzją nr 51 Ministra Sportu 

i Turystyki z dnia 17 listopada 2016 r. (załącznik do ogłoszenia).   



 

II. Zasady przyznawania dotacji 

1. O przyznanie dofinansowania na realizację w/w zadania mogą się ubiegać: 

a) Polskie związki sportowe; 

b) Stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, będące 

przedstawicielami Polski w międzynarodowych federacjach w sportach  

i w konkurencjach objętych programem The World Games w 2017 (TWG 2017), 

posiadające dokument potwierdzający (przez właściwą organizację 

międzynarodową), że są uprawnione do powołania reprezentacji Polski na zawody 

finałowe TWG 2017; 

- których zawodnicy, zdobyli medale na TWG  2017. 

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

wskazanych w „Programie” które będą realizowane po 31 sierpnia 2017 r. (nie będą 

dofinansowanie zadania związane z The World Games). 

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, 

ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości. 

III. Termin, tryb składania i rozpatrywania ofert oraz warunki realizacji zadania 

1. Termin realizacji zadania nie może wykraczać poza okres od dnia 1 września do dnia  

31  grudnia 2017 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 i udziału zawodników we 

współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku”. 

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

00-082 Warszawa lub przesłać na powyższy adres: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki  

Departament Sportu Wyczynowego 

ul. Senatorska 14  

00-082 Warszawa 

 



w terminie: 

od 1 sierpnia do 21 sierpnia 2017 roku  

4. Oceny ofert dokonuje powołana przez Ministra Sportu i Turystyki Komisja do spraw 

opiniowania ofert o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu 

państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez 

dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie 

międzynarodowym w 2017 roku”.  

5. Oferty oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym.  

6. Oferta niespełniająca warunków formalnych podlega odrzuceniu.  

7. Z etapu oceny merytorycznej sporządza się wykaz podmiotów wraz z wysokością 

proponowanej dotacji, który po akceptacji Ministra, opublikowany będzie na stronie 

internetowej Ministerstwa, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa.  

8. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, zobowiązany jest do przedstawienia oferty 

zaktualizowanej do wysokości przyznanych środków, zgodnie z Decyzją nr 51 Ministra 

Sportu i Turystyki z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia „Programu 

wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału 

zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku”, niezwłocznie po 

opublikowaniu wykazu podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, w celu 

przygotowania  i podpisania umowy. 

9. W przypadku przyznania kwoty zgodnie ze złożoną ofertą, oferta wraz z załącznikami do 

oferty może być uznana jako dokumentacja do przygotowania i podpisania umowy.  

10. Oferty złożone w ww. terminie zostaną rozpatrzone w ramach posiadanych środków  

z budżetu państwa, w terminie do dnia 30 września 2017 r. 

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

składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert, w przypadku posiadania dodatkowych 

środków na realizację zadań w ramach ww. Programu. 

12. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego 

dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki  

nie  przysługuje odwołanie. 

13. 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.  

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


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

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI 

POSTANOWIENIAMI OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO ORAZ DECYZJI  

NR 51 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI Z DNIA 17 LISTOPADA 2016 R.  

I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW 

FORMALNYCH  

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 i celów jakie sobie stawia 

zleceniobiorca;  

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.  

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

niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem złożonej oferty. 
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