
Zał�cznik Nr 1 do Zarz�dzenia Nr 509/2016 

Burmistrza Krapkowic 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

Szczegółowe warunki otwartego konkursu projektów na realizacj� zada� z zakresu 

rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2017 roku. 

1. Ogłaszaj�cy konkurs Gmina Krapkowice, 

Ul. 3 Maja 17 , 47-303 Krapkowice 

2. Organizator konkursu Urz�d Miasta i Gminy Krapkowice 

Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki

3. Forma konkursu Otwarty konkurs projektów organizowany jest dla klubów 

sportowych w rozumieniu art.3 ust.2 i art. 4 na ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 

176) oraz Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej 

w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie 

okre�lenia warunków i trybu finansowania zada�

własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania

rozwojowi sportu.

4. Wysoko�� �rodków 

finansowych  

przeznaczonych na dotacje 

oraz formy wypłaty dotacji.

1. Na realizacj� zada� z zakresu rozwoju sportu w 2017 r. 

przeznacza si� kwot� - 350 000,00 zł. 

2. Forma wypłaty przyznanej dotacji zostanie okre�lona 

w umowie. 

3.Dotacja mo�e by� wypłacona jednorazowo 

lub w transzach. 

5.Termin realizacji 

projektów 

Dofinansowanie udzielane przez Gmin� Krapkowice 

na podstawie niniejszego ogłoszenia obejmuje projekty 

zrealizowane w okresie od daty podpisania umowy do dnia 

15 grudnia 2017 r.

6. Rodzaje zada�

przeznaczonych na 

realizacj� projektów 

w formie wsparcia. 

Przedmiotem dotacji, stanowi�cej do 90 % ogółu kosztów 

zgłoszonego projektu mo�e by� wsparcie klubu sportowego 

w zakresie projektu obejmuj�cego pokrycie : 

1.realizacj� programów szkolenia sportowego, 

2.organizowania zawodów sportowych w okre�lonej 

dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w takich zawodach 

3.zakupu sprz�tu lub ulepszania posiadanego sprz�tu 

sportowego słu��cego uprawnianiu sportu, 

4.korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia 

sportowego, 

5.utrzymania urz�dze� sportowych słu��cych uprawnianiu 

sportu, 

6.przygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika 

w zawodach sportowych, 

7.wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 

Z dotacji celowej nie mog� by� dofinansowane 

w szczególno�ci: 

a) wypłaty wynagrodze� dla zawodników lub działaczy 

klubu sportowego, 

b) transferu zawodnika pomi�dzy klubami sportowymi, 

Id: D7FB73D9-ABE9-44CD-A037-710F07A83AE1. Przyjęty Strona 2



c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych 

nało�onych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone, 

d) zobowi�zania klubu sportowego z tytułu zaci�gni�tej 

po�yczki, kredytu lub wykupu papierów warto�ciowych oraz 

kosztów obsługi zadłu�enia, koszty które wnioskodawca 

poniósł na realizacj� przedsi�wzi�cia przed zawarciem 

umowy o udzielnie pomocy. 

7. Warunki finansowe 

jakie powinien spełnia�

projekt i obj�te nim 

przedsi�wzi�cia 

1. Wymagany jest co najmniej 10% wkład własny klubu

sportowego, rozumiany jako potwierdzony dokumentami 

finansowo-ksi�gowymi wkład finansowy pochodz�cy 

z innego ni� bud�et Gminy Krapkowice �ródła finansowania. 

2. W przypadku własnego wkładu finansowego 

pochodz�cego z innego ni� �rodki klubu �ródła 

dofinansowania, nale�y fakt ten wykaza� dokumentem 

potwierdzaj�cym wysoko�� zabezpieczonej kwoty 

dofinansowania z imiennym oznaczeniem nazwy projektu 

(np. umowa, dokument potwierdzaj�cy wysoko�� �rodków 

przeznaczonych na realizacj� projektu wystawiony przez 

podmiot współuczestnicz�cy w finansowaniu projektu lub 

o�wiadczenie klubu sportowego o zło�eniu wniosku 

do innego podmiotu celem zabezpieczenia wkładu własnego 

z innego �ródła ni� bud�et Gminy Krapkowice). 

3. Finansowy wkład własny klubu sportowego winien zosta�

udokumentowany na rachunku klubu wskazanym 

do przekazania dotacji lub zaewidencjonowany w rejestrach 

kasowych. W przypadku otrzymania �rodków, których mowa 

w ust. 2, podstaw� udokumentowania jest umowa. 

4. W roku bud�etowym klub sportowy w trybie niniejszego 

ogłoszenia o konkursie mo�e otrzyma� z bud�etu Gminy 

Krapkowice dotacj� na wi�cej ni� jeden projekt pod 

warunkiem, �e ka�dy z projektów obj�ty jest oddzielnym 

wnioskiem, umow�, dotacj�. 

8.Warunki uczestnictwa w 

konkursie wnioskodawcy 

(warunki merytoryczne) 

Oferty na realizacj� projektów w ramach konkursu mog�

składa� kluby sportowe, o których mowa art.3 ust.2 i art. 4 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. 

poz. 176) nie nale��ce do sektora finansów publicznych 

i niedziałaj�ce w celu osi�gni�cia zysku, które na terenie 

Gminy Krapkowice prowadz� działalno�� sportow�. 

9. Miejsce w którym mo�na 

zapozna� si� ze 

szczegółowymi warunkami 

konkursu i materiałami 

informacyjnymi o 

przedmiocie konkursu 

Urz�d Miasta i Gminy Krapkowice 

ul. 3 Maja 17 , 47-303 Krapkowice 

Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki (pokój nr 18) , 

tel. 77/ 44 66 822 lub w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl (zakładka 

organizacje pozarz�dowe) 

10. Miejsce, sposób 

i termin składania ofert 

Oferty projektów nale�y zło�y� : 

1. osobi�cie lub za pomoc� poczty na adres: Urz�d Miasta 
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i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice 

(sekretariat) do dnia 09 stycznia 2017 r. do godz. 17:00,

2. na formularzu stanowi�cym zał�cznik nr 1 do Uchwały 

Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 

9 lutego 2011 r. w sprawie okre�lania warunków i trybu 

finansowania zada� własnych Gminy Krapkowice w zakresie 

sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 

z 2011 r. Nr 32, pó�n. 411), 

11.Wymogi formalne Do wniosku nale�y doł�czy�: 

1. statut klubu lub inny dokument okre�laj�cy przedmiot 

działalno�ci klubu sportowego; 

2. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci�g 

ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj�ce status prawny 

klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentuj�cych; 

3. licencj� lub inny dokument uprawiaj�cy do udziału 

w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego 

zwi�zku sportowego lub podmiotu działaj�cego w jego 

imieniu; 

4. sprawozdanie merytoryczne za 2016 r. lub za okres 

działalno�ci dla podmiotów nowopowstałych; 

5. sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, 

informacja dodatkowa) za 2016 rok lub za okres 

działalno�ci; 

6.informacje o osi�gni�tych wynikach sportowych za 2016 r. 

na ró�nych szczeblach klas rozgrywkowych; 

7. list� szkolonych zawodników z podaniem danych 

osobowych zawodników (tj. imienia i nazwiska, adresu 

zamieszkania), szkoły do której ucz�szczaj� (w przypadku 

uczniów), numeru posiadanej licencji ewentualnie 

dokumentu uprawniaj�cego do uczestnictwa w rozgrywkach 

i zawodach ligowych lub współzawodnictwie sportowym; 

8. deklaracj� o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego 

wykonania projektu, uwzgl�dniaj�c� planowan� wysoko��

pobieranych wpłat od uczestników projektu; 

9. kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza 

realizowa� projekt. Oryginały dokumentów zał�czanych 

do wniosku winny zosta� podpisane przez osoby 

upowa�nione do reprezentowania klubu. Natomiast 

kserokopie dokumentów powinny zosta� po�wiadczone 

„za zgodno�� z oryginałem” przez osoby upowa�nione 

do reprezentowania klubu. 

12. Tryb rozpatrywania 

ofert 

1. Po upływie terminu składania ofert mo�liwe jest 

uzupełnienie przez kluby sportowe braków formalnych 

w ci�gu 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia 

wykazu na stronach internetowych Urz�du Miasta i Gminy 

Krapkowice, na tablicy ogłosze� w siedzibie Urz�du Miasta 

i Gminy w Krapkowicach informacji o projektach, które nie 

spełniły wymogów formalnych wraz z wykazem braków 

formalnych; 
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2. Nie uzupełnienie braków formalnych przez kluby 

sportowe w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie 

projektu bez rozpatrzenia; 

3. Decyzj� o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz 

Krapkowic w drodze zarz�dzenia, po zapoznaniu si� z opini�

Komisji Konkursowej; 

4. Decyzja Burmistrza Krapkowic jest ostateczna. 

5. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy 

ustala Burmistrz Miasta w drodze zarz�dzenia. 

13. Kryteria oceny ofert Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru: 

a) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu 

publicznego, a w szczególno�ci poprawy warunków 

uprawiania sportu na terenie Gminy Krapkowice oraz 

zwi�kszenia dost�pno�ci mieszka�ców Gminy Krapkowice 

do działalno�ci sportowej; 

b) stosunek planowanych kosztów realizacji projektu 

do kwoty �rodków bud�etowych Gminy Krapkowice 

przeznaczonych na konkurs projektów; 

c) przedstawion� we wniosku kalkulacj� kosztów realizacji 

projektu (kosztorys projektu) w zwi�zku z zakresem 

rzeczowym projektu; 

d) planowany przez klub sportowy udział �rodków 

finansowych własnych lub �rodków pochodz�cych z innych 

ni� bud�et Gminy Krapkowice �ródeł na realizacj� projektu; 

e) mo�liwo�� realizacji projektu przez klub sportowy; 

f) dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy dotacji 

z bud�etu Gminy Krapkowice, w tym rzetelno�� i sposób 

rozliczania; 

g) ocen� wniosku pod wzgl�dem formalnym 

i merytorycznym, tak�e w zakresie mo�liwo�ci realizacji 

projektu uj�tego we wniosku dokonan� przez Komisj�

Konkursow� powołan� zarz�dzeniem Burmistrza Krapkowic 

do oceny wniosków na wsparcie projektów z zakresu 

rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice. 

Projekt nie podlega ocenie i zostaje odrzucony z powodu 

nast�puj�cych bł�dów formalnych: 

a) zło�one na drukach innych ni� wskazane w ogłoszeniu, 

b) dotycz�ce zadania nieobj�tego celami statutowymi 

wnioskodawcy, 

c) zło�one przez podmiot nieuprawniony zgodnie 

z ogłoszeniem. 

14. Harmonogram pracy 

Komisji Konkursowej 

Komisja Konkursowa powołana na mocy Zarz�dzenia 

Burmistrza Krapkowic: 

1.dokona wst�pnej oceny zło�onych projektów 

pod wzgl�dem formalnym, 

2. dokona merytorycznej oceny ofert, 

3.dokona wyboru najkorzystniejszych projektów 

i zarekomenduje je Burmistrzowi Krapkowic. 
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15. Sposób informowania 

o wynikach konkursu. 

Wyniki konkursu zostan� podane do publicznej wiadomo�ci 

w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krapkowice.pl 

(zakładka organizacje pozarz�dowe) oraz na tablicy ogłosze�

Urz�du Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

16. Zastrze�enia 

ogłaszaj�cego konkurs 

1.Burmistrz Krapkowic mo�e w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach odst�pi� od realizacji zadania, informuj�c 

o powy�szym uczestników konkursu. 

2.Burmistrz Krapkowic mo�e na ka�dym etapie 

post�powania konkursowego uniewa�ni� konkurs bez 

podania przyczyny. 

3.Kluby sportowe, o których mowa w pkt.8 mog� otrzyma�

dotacje na wi�cej ni� jedno zadanie w ci�gu roku. 

4.Zlecenie wykonania zada� publicznych dokonuje si�

w formie wsparcia tj. udzielenie dotacji na cz��ciowe 

dofinansowanie jego realizacji. 

5. Jeden projekt nie mo�e by� jednocze�nie dofinansowany 

dotacj� udzielan� na warunkach i w trybie niniejszego 

konkursu oraz dotacj� udzielan� z bud�etu Gminy 

Krapkowice na zasadach i w trybie przepisów ustawy 

o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie. 

6. Terminowe zło�enie poprawnego i kompletnego projektu 

do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

7. W tre�ci umowy o dofinansowaniu dotacj� cz��ci kosztów 

projektu, zamieszcza si� postanowienie przewiduj�ce 

proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji nale�nej 

w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym 

zaanga�owaniu �rodków zakładanych na jego finansowanie. 

8. Warunkiem zawarcia umowy na realizacj�

przedsi�wzi�cia jest wskazanie rachunku bankowego 

dla przyj�cia dotacji, a w przypadku przyznania dotacji 

w wysoko�ci innej ni� wnioskowana - tak�e korekta 

kosztorysu projektu dostarczona w ci�gu 7 dni 

kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników konkursu.

9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, 

z zachowaniem formy pisemnej, której podstawow� tre��

okre�la art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 

17. Zawarto�� zło�onego 

projektu oraz wymagane 

zał�czniki 

I. Zło�ony projekt winien zawiera�: 

1.szczegółowy rzeczowy zakres zadania publicznego 

proponowanego do realizacji, 

2.termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 

3.kalkulacj� przewidywanych kosztów realizacji zadania, 

4.informacje o posiadanych zasobach rzeczowych 

i kadrowych zapewniaj�cych wykonanie zadania, w tym 

o wysoko�ci �rodków finansowych uzyskanych na realizacj�

danego zadania z innych �ródeł, 

5.deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego 

wykonania zadania dla adresatów projektu, 

II. Do projektu nale�y doł�czy�: 
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1.Aktualny dokument okre�laj�cy osobowo�� prawn� wypis 

z KRS-u lub wypis z ewidencji (potwierdzony podpisem, �e 

od dnia wydania dane w nim zamieszczone nie uległy 

zmianie), 

2.Statut organizacji lub inny dokument okre�laj�cy 

przedmiot działalno�ci wnioskodawcy, 

3.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe / bilans rachunek 

wyników / rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ 

za ostatni rok lub za okres działalno�ci. 

III. Projekt winien by� zgodny z: 

przedmiotem działania okre�lonym w statucie organizacji. 

18. Termin i warunki 

realizacji projektu 

Zadanie b�dzie realizowane w terminie i na warunkach 

okre�lonych w umowie. 

19. Zał�czniki do 

niniejszych warunków 

Wzór wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu 

z zakresu rozwoju sportu. 

Wzór umowy. 

Wzór sprawozdania 

�

�

�

Id: D7FB73D9-ABE9-44CD-A037-710F07A83AE1. Przyjęty Strona 7


