KONKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU w 2015 roku
– WYKAZ WNIOSKÓW ZAWIERAJĄCYCH BRAKI FORMALNE
Numer
wniosku
1.

Wnioskodawca

Projekt

Ludowy Zespół
Sportowy LZS
DĄBRÓWKA
GÓRNA

2.

Okręg Polskiego
Związku
Wędkarskiego

Upowszechnianie
kultury fizycznej,
sportu i rekreacji
w środowisku wiejskim
w zakresie piłki nożnej
realizowanego w
okresie od 09.02.2015
do 15.12.2015
Mistrzostwa Okręgu
PZW Opole
w Wędkarstwie
Rzutowym
realizowanego
w okresie od
01.04.2015 do
15.12.2015

3.

Ludowy Zespół
Sportowy w
Żywocicach

Upowszechnienie
kultury fizycznej,
sportu i rekreacji
w środowisku wiejskim

Braki formalne
Braki w załącznikach:
1) Brak kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób, przy
których udziale klub zamierza realizować projekt.

Braki w załącznikach:
1) Brak licencji lub innego dokumentu uprawiającego do udziału w rozgrywkach
i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu
działającego w jego imieniu,
2) Brak sprawozdania merytorycznego za 2014 r.
3) Brak sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników lub rachunek
zysków i strat, informacja dodatkowa) za rok 2014,
4) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2014,
5) Brak listy szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych
zawodników (tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której
uczęszczają (w przypadku uczniów) i numeru posiadanej licencji, ewentualnie
dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach
ligowych lub współzawodnictwie sportowym,
6) Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu,
uwzgledniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników
projektu
Braki w załącznikach:
1) Niekompletna lista szkolonych zawodników z podaniem danych
osobowych (miejscowość zamieszkania).
2) Licencja trenerska – nie ważna,

4.

Klub Sportowy
"Otmęt" w
Krapkowicach

5.

KLUB
SPORTOWY
„UNIA”
Krapkowice

6.

UCZNIOWSKI
KLUB
SPORTOWY
„CZWÓRKA”
w Krapkowicach

w zakresie tenisa
stołowego
KS OTMĘT
Kosztorys:
KRAPKOWICE –
1) Należy szczegółowo określić pozycję nr 16 w kosztorysie,
TWORZYMY RAZEM
2) Wolontariat stanowi wkład osobowy do zadania i nie może być częścią
NOWĄ HISTORIĘ !
kosztorysu.
szkolenie
i współzawodnictwo
sportowe w dyscyplinie
sportowej- piłka ręczna
Szkolenie dzieci i
Braki w załącznikach:
młodzieży w zakresie
1) Statut klubu - brak podpisów osób upoważnionych do składania oświadczeń
za zgodność z oryginałem,
piłki nożnej
realizowanego
2) Sprawozdanie finansowe za 2014 r. - należy określić, kiedy zostanie
w okresie od dnia
dostarczone (nie później niż 31.03.2015 r.)
podpisania umowy do
3) Brak aktualnej licencji lub innego dokumentu uprawiającego do udziału
15 grudnia 2015,
w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego
zgodnie ze Statutem
lub podmiotu działającego w jego imieniu.
4) Brak listy szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych
zawodników ( tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której
uczęszczają (w przypadku uczniów) i numeru posiadanej licencji ewentualnie
dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach
ligowych lub współzawodnictwie sportowym,
5) Brak potwierdzenia kwalifikacji osób, przy udziale których klub zamierza
realizować projekt,
6) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2014 na
różnych szczeblach klas rozgrywkowych.
Tenis w mieście –
Braki w załącznikach:
program szkoleniowy
1) Niekompletna lista szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych
obejmujący naukę gry
zawodników (tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której
w tenisa dzieci
uczęszczają (w przypadku uczniów) i numeru posiadanej licencji ewentualnie
i młodzież
dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach
ligowych lub współzawodnictwie sportowym,
2) Oświadczenie o nieposiadaniu licencji klubowej - brak podpisu drugiej osoby

7.

8.

9.

upoważnionej do składania oświadczeń.
Błędy rachunkowe:
IV Przewidywane źródła finasowania projektu: skorygować udział procentowy do
dwóch miejsc po przecinku
Klub Karate –
Prowadzenie Szkolenia Braki w załącznikach:
Do ENSO
Sportowego
1) Informacja o osiągniętych wynikach sportowych - brak podpisu drugiej osoby
Krapkowice
i Uczestnictwo
upoważnionej do składania oświadczeń,
w rywalizacji sportowej
2) Brak sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2014 r.
3) Brak listy szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych
zawodników ( tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której
uczęszczają (w przypadku uczniów) i numeru posiadanej licencji ewentualnie
dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach
ligowych lub współzawodnictwie sportowym,
4) Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania
projektu, uwzględniając planowaną wysokość pobieranych wpłat od
uczestników projektu,
5) Brak potwierdzenia kwalifikacji osób, przy udziale których klub zamierza
realizować projekt.
Klub Sportowy
Rozwój młodzieży
Braki w załącznikach:
„Gladiatores”
poprzez uczestnictwo
1) Sprawozdanie merytoryczne za 2014 r. brak podpisu drugiej osoby
Krapkowice
w zawodach sportów
upoważnionej do składania oświadczeń,
chwytanych
2) Sprawozdanie finansowe za 2014 r. bilans, rachunek zysków i strat - brak
pieczątki za zgodność z oryginałem, informacja dodatkowa - brak podpisu
drugiej osoby upoważnionej.
3) Informacja o osiągniętych wynikach sportowych - brak podpisu drugiej osoby
upoważnionej do składania oświadczeń,
4) Lista szkolonych zawodników – bark podpisu drugiej osoby upoważnionej
do składania oświadczeń;
5) Brak licencji lub innego dokumentu uprawiającego do udziału
w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego
lub podmiotu działającego w jego imieniu.
Uczniowski Klub
Rozwój sekcji
Braki w załącznikach:
Sportowy
pływackiej przy UKS
1) Statut klubu - brak podpisów osób upoważnionych do składania oświadczeń
„Spiders”
Spiders Krapkowice
za zgodność z oryginałem (na każdej stronie)

Krapkowice

10.

Uczniowski Klub
Sportowy
„Spiders”
Krapkowice

Szkolenie młodych
piłkarzy

2) Brak licencji lub inny dokument uprawiający do udziału w rozgrywkach
i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu
działającego w jego imieniu (w przypadku braku licencji oświadczenie
o nieposiadaniu),
3) Brak sprawozdania merytorycznego za 2014 r.,
4) Brak sprawozdania finansowego za 2014 r.(bilans, rachunek wyników,
informacja dodatkowa),
5) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych za 2014 r. na różnych
szczeblach klas rozgrywkowych,
6) Brak listy szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych
zawodników ( tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której
uczęszczają (w przypadku uczniów) i numeru posiadanej licencji ewentualnie
dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach
ligowych lub współzawodnictwie sportowym,
7) Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania
projektu, uwzględniając planowaną wysokość pobieranych wpłat
od uczestników projektu,
8) Brak potwierdzenia kwalifikacji osób, przy udziale których klub zamierza
realizować projekt.
Braki w załącznikach:
1) Statut klubu – bark podpisów z zgodność z oryginałem na każdej stronie
2) Wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny klubu sportowego
i umocowanie osób go reprezentujących - brak podpisu potwierdzającego
zgodność z oryginałem
3) Brak licencji lub inny dokument uprawiający do udziału w rozgrywkach
i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu
działającego w jego imieniu (w przypadku braku licencji oświadczenie
o nieposiadaniu),
4) Brak sprawozdania merytorycznego za 2014 r.,
5) Brak sprawozdania finansowego za 2014 r.(bilans, rachunek wyników,
informacja dodatkowa),
6) Brak informacji o osiągniętych wynikach sportowych za 2014 r. na różnych
szczeblach klas rozgrywkowych,
7) Brak listy szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych

11.

Klub Sportowy
PV Volley
Krapkowice

Piłka Siatkowa
w Gminie Krapkowice

12.

Miejski Klub
Sportowy
SUPLES

Praca z dziećmi
i młodzieżą uzdolnioną
sportowo w kierunku
zapasów w stylu
wolnym

zawodników ( tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której
uczęszczają (w przypadku uczniów) i numeru posiadanej licencji ewentualnie
dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach
ligowych lub współzawodnictwie sportowym,
8) Brak deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania
projektu, uwzględniając planowaną wysokość pobieranych wpłat
od uczestników projektu,
9) Brak potwierdzenia kwalifikacji osób, przy udziale których klub zamierza
realizować projekt.
Błędy w kosztorysie:
1) Należy przedstawić aktualizację kosztorysu, gdyż wkład własny stanowi
mniej niż 10% (wymagane minimum) oraz skorygować źródła finasowania
projektu.
Braki w załącznikach:
1) Niekompletna lista szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych
zawodników (tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której
uczęszczają (w przypadku uczniów) i numeru posiadanej licencji ewentualnie
dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach
ligowych lub współzawodnictwie sportowym,
Błędy w kosztorysie:
1) Należy skorygować koszt całkowity projektu w tytule tabeli III 1.,
2) Należy szczegółowo określić pozycję nr 1 i 2 w kosztorysie,
3) Wolontariat stanowi wkład osobowy do zadania i nie może być częścią
kosztorysu.
Błędy rachunkowe:
1) Należy skorygować sumę w kosztorysie oraz w przewidywanych źródłach
finansowania zadania.

