Zał cznik Nr 2 do Zarz dzenia Nr 509/2016
Burmistrza Krapkowic
z dnia 15 grudnia 2016 r.
OGŁOSZENIE KONKURSU PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU
NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE W 2017 ROKU.
§ 1. Przedmiot zgłaszanych projektów.
Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpo redni przyczyni si
do poprawy warunków uprawiania sportu oraz zwi kszenia dost pno ci mieszka ców Gminy
Krapkowice do działalno ci sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentuj cych
Gmin Krapkowice w rozgrywkach organizowanych przez polskie zwi zki sportowe.
O dotacje mog ubiega si kluby sportowe w rozumieniu art.3 ust.2 i art.4 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176).
§ 2. Wysoko
rodków finansowych przeznaczonych na dotacje oraz formy wypłaty
dotacji.
1. Na realizacj projektów w 2017 roku 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.
§ 3. Termin realizacji projektów.
Dofinansowanie udzielane przez Gmin Krapkowice na podstawie niniejszego ogłoszenia
obejmuje projekty realizowane w okresie od daty podpisania umowy do dnia 15 grudnia
2017 r.
§ 4. Warunki merytoryczne jakie powinien spełnia projekt i obj te nim
przedsi wzi cia.
1. W konkursie projektów mog uczestniczy kluby sportowe nie nale ce do sektora
finansów publicznych i niedziałaj ce w celu osi gni cia zysku, prowadz ce działalno
sportow na terenie Gminy Krapkowice.
2. Projekt mo e by zrealizowany je eli klub przyst pi w terminie do konkursu projektów
i zło y w terminie wniosek spełniaj cy wymogi okre lone w niniejszym ogłoszeniu.
3. Klub zapewnia niezb dne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji projektu.
4. Zakres realizacji projektu, szczegółowe warunki wydatkowania rodków z dotacji i jej
rozliczenia, zostan okre lone w umowie zawartej pomi dzy Gmin Krapkowice, a klubem.
5. Zgłoszony projekt powinien mie istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków
sprzyjaj cych uprawianiu sportu na terenie Gminy Krapkowice oraz zwi kszeniu dost pno ci
mieszka ców Gminy Krapkowice do działalno ci sportowej.
6. Zgłoszony projekt powinien by mo liwy do realizacji przez klub.
7. Projekt powinien w istotny sposób oddziaływa na sfer organizacyjn sportu
lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na wysokim poziomie.
8. Projekt mo e by realizowany, je eli klub sportowy przyst pi do konkursu projektów
i zło y w terminie wniosek spełniaj cy wymogi okre lone w niniejszym ogłoszeniu.
§ 5. Warunki finansowe jakie powinien spełnia projekt i obj te nim przedsi wzi cia.
1. Przedmiotem dotacji, stanowi cej do 90% ogółu kosztów zgłoszonego projektu mo e by
wsparcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmuj cego pokrycie:
a) realizacj programów szkolenia sportowego,
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b) organizowania zawodów sportowych w okre lonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa
w takich zawodach,
c) zakupu sprz tu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprz tu sportowego słu cemu
uprawianiu sportu,
d) korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
e) utrzymania urz dze sportowych słu cych uprawnianiu sportu,
f) przygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach sportowych,
g) wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
2. 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;
c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nało onych na klub sportowy lub osoby
z 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;
e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizacj przedsi wzi cia przed zawarciem umowy
o udzielenie pomocy;
3. 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.
4. 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 przedmiot 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).
5. Finansowy wkład własny klubu sportowego winien zosta udokumentowany na rachunku
klubu wskazanym do przekazania dotacji lub zaewidencjonowany w rejestrach kasowych.
W przypadku otrzymywania rodków, o których mowa w ust. 4, podstaw udokumentowania
jest umowa.
6. W roku bud etowym klub sportowy w trybie niniejszego ogłoszenia o konkursie mo e
otrzyma z bud etu Gminy Krapkowice dotacje na wi cej ni jeden projekt pod warunkiem,
e ka dy z projektów obj ty jest oddzielnym wnioskiem, umow dotacj .
7. Jeden projekt nie mo e by jednocze nie dofinansowany dotacj udzieln 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 wolontariacie.
§ 6. Terminy składania wniosków o udzielenie dotacji oraz dokumenty, które nale y
doł czy do wniosku.
1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji wspieraj cej dany projekt, zwanych dalej
wnioskiem, upływa dnia 09 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 .
2. Wnioski nale y składa osobi cie w sekretariacie Urz du Miasta i Gminy w Krapkowicach
ul. 3 Maja 17, pok. Nr 28 lub przesła na adres: Urz d Miasta i Gminy w Krapkowicach,
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku
do Urz du.
3. Wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji projektu nale y zło y na formularzu
stanowi cym zał cznik nr 1 do Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 09 lutego 2011 roku w sprawie okre lenia 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).
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4. Wniosek powinien zawiera wszystkie informacje i dokumenty dane przez Burmistrza
Krapkowic w tre ci formularza.
5. Do wniosku nale y doł czy :
a) statut klubu lub inny dokument okre laj cy przedmiot działalno ci klubu sportowego,
b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci g z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzaj ce status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentuj cych,
c) licencj lub inny dokument uprawiaj cy do udziału w rozgrywkach i zawodach
odpowiedniego polskiego zwi zku sportowego lub podmiotu działaj cego w jego imieniu,
d) sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 r. lub za okres działalno ci dla podmiotów
nowopowstałych,
e) sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za rok 2016
lub za okres działalno ci,
f) informacj o osi gni tych wynikach sportowych w 2016 roku na ró nych szczeblach klas
rozgrywkowych,
g) list szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych zawodników (tj. imienia
i nazwiska, adresu zamieszkania), szkoły do której ucz szczaj (w przypadku uczniów)
i numeru posiadanej licencji ewentualnie dokumentu uprawniaj cego do uczestnictwa
w rozgrywkach i zawodach ligowych lub współzawodnictwie sportowym,
h) deklaracj o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, uwzgl dniaj c
planowan wysoko pobieranych wpłat od uczestników projektu,
i) kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizowa projekt.
6. Wszystkie oryginały dokumentów zał czone do wniosku lub składane w toku realizacji
projektu i jego rozliczania winny zosta podpisane przez osoby upowa nione
do reprezentowania klubu. Natomiast wszystkie kserokopie dokumentów powinny zosta
po wiadczone „za zgodno z oryginałem” przez osoby upowa nione do reprezentowania
klubu.
7. Zło enie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysoko ci.
§ 7. Postanowienia ko cowe.
1. Odrzuceniu podlegaj wnioski:
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.
d) 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,
e) nie uzupełnienie braków formalnych przez kluby sportowe w wyznaczonym terminie
powoduje pozostawienie projektu bez rozpatrzenia,
f) decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Krapkowic w drodze zarz dzenia,
po zapoznaniu si z opini Komisji Konkursowej,
g) skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Krapkowic w drodze
zarz dzenia.
2. Decyzja Burmistrza Krapkowic jest ostateczna.
3. Wyniki konkursu zostan podane do publicznej wiadomo ci w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłosze Urz du Miasta i Gminy w Krapkowicach,
4. Burmistrz Krapkowic mo e na ka dym etapie post powania konkursowego uniewa ni
konkurs bez podania przyczyny.
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5. 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 ogłoszenia wyników konkursu.
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, z zachowaniem formy pisemnej,
której podstawowa tre okre la art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).
7. W tre ci umowy o dofinansowaniu dotacj cz ci kosztów projektu, zamieszcza si
postanowienie przewiduj ce proporcjonalnie pomniejszenie kwoty dotacji nale nej
w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaanga owaniu rodków
zakładanych na jego finansowanie.
8. Podmiot dotowany po zako czeniu realizacji zadnia zobowi zany jest do przedstawienia
szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania
zgodnego z wzorem stanowi cym zał cznik nr 2 do Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 09 lutego 2011 roku 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).
9. Dodatkowych informacji na temat warunków i mo liwo ci uzyskania dotacji udziela
Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki Urz du Miasta i Gminy w Krapkowicach- pod
numerem telefonu: 77/4466 822 ora za pomoc poczty elektronicznej na adres:
sport@krapkowice.pl.
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