
Załącznik do Uchwały Nr 1452/2022 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego  
z dnia  20 lipca 2022 r. 

   
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU PROJEKTÓW W ZAKRESIE 

SPRZYJANIA ROZWOJOWI  SPORTU NA TERENIE POWIATU 
KRAPKOWICKIEGO NA ROK 2022 

 
§1.  

Przedmiot zgłaszanych projektów. 
  

1. Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się                  
do poprawy warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności mieszkańców Powiatu 
Krapkowickiego do działalności sportowej.  

2. O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia                      
25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. 2020, poz. 1133 z późn. zm.) zwane dalej „Klubami”.  

  
§ 2.  

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje oraz formy wypłaty dotacji. 
  

1. Na realizację projektów w 2022 roku przeznacza się kwotę 95.000,00 zł.  
2. Dotacja zostanie wypłacona przelewem jednorazowo.  
  

§ 3.  
Termin realizacji projektów.  

  

Dotacje udzielane przez Powiat Krapkowicki obejmują projekty sportowe realizowane nie wcześniej 
niż od daty zawarcia umowy, a zakończone nie później niż do dnia 15 grudnia 2022 r. 
 

§ 4.  
Warunki merytoryczne jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcia. 

  

1. W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby, o których mowa w § 1 ust. 2 nie należące                    
do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność 
sportową na terenie Powiatu Krapkowickiego.  

2. O dotację mogą ubiegać się kluby, które przystąpią w terminie do konkursu projektów i złożą  
w terminie wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.  

3. Klub zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji projektu.  
4. Szczegółowe warunki wydatkowania środków z dotacji i jej rozliczenia, zostaną określone  

w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Krapkowickim a Klubem.  
5. Projekt powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających 

uprawianiu sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego, zwiększenia dostępności mieszkańców 
Powiatu Krapkowickiego do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu mieszkańców 
Powiatu Krapkowickiego, poprawy warunków uprawiania sportu, w tym w szczególności mieć na 
celu:  
1) realizacji programów szkolenia sportowego, 
2) organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w takich 
zawodach, 
3) zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego, 
4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 
5) utrzymania urządzeń sportowych służących uprawnianiu sportu, 
6) przygotowania i udziału klubu lub zawodnika w zawodach sportowych, 
7) wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 

6. Z dotacji celowej nie mogą być dofinansowane w szczególności:  
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy Klubu,  
2) transfer zawodnika pomiędzy Klubami,  



3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na Klub lub osoby z nim 
zrzeszone,  

4) zobowiązania Klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów 
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,  

5) koszty transportu na zawody, 
6) koszty, które Klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy  

o udzielenie dotacji. 
7. Projekt powinien być zgodny z profilem działalności Klubu.  
8. Projekt powinien w istotny sposób oddziaływać na sferę organizacyjną sportu lub 

współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na wysokim poziomie.  
  

§ 5.  
Warunki finansowe jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcia.  

  

1. Dotacja może stanowić do 80% ogółu kosztów zgłoszonego projektu.  
2. Wymagany jest co najmniej 20% wkład własny Klubu, rozumiany jako potwierdzony 

dokumentami wkład finansowy pochodzący z innego niż budżet Powiatu Krapkowickiego źródła 
finansowania.  

3. W przypadku własnego wkładu finansowego pochodzącego z innego niż środki Klubu źródła 
dofinansowania, należy fakt ten wykazać dokumentem potwierdzającym wysokość zabezpieczonej 
kwoty dofinansowania z imiennym oznaczeniem nazwy projektu (np. umowa, dokument 
potwierdzający wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu wystawiony przez 
przedmiot współuczestniczący w finansowaniu projektu).  

4. Finansowy wkład  własny Klubu  winien zostać udokumentowany na rachunku Klubu wskazanym 
do przekazania dotacji lub zaewidencjonowany w rejestrach kasowych.  

5. W roku budżetowym Klub w trybie niniejszego konkursu może otrzymać z budżetu Powiatu 
Krapkowickiego dotację na jeden projekt.  

6. Projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzielną na warunkach i w trybie 
niniejszego konkursu oraz dotacją udzielaną z budżetu Powiatu Krapkowickiego na zasadach  
i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

7. Przy wyborze projektu na realizację, którego udzielona zostanie dotacja uwzględnia się 
w szczególności dotychczasowe wykorzystanie przez Klub sportowy dotacji z budżetu Powiatu 
Krapkowickiego w tym rzetelność i sposób rozliczania. 

  
§ 6.  

Terminy składania wniosków o udzielenie dotacji oraz dokumenty, które należy dołączyć 
do wniosku.  

  

1. Wnioski o udzielenie dotacji wspierającej dany projekt należy złożyć w terminie do dnia                              
16 sierpnia 2022 r. do godz. 18.00 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego                                         
w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice lub wysłać pocztą.  

2. Wniosek wypełniony w sposób czytelny powinien zostać złożony lub wysłany w zamkniętej 
kopercie z nazwą Klubu oraz dopiskiem „Otwarty konkurs projektów w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu na terenie Powiatu Krapkowickiego na rok 2022”. W kopercie może 
znajdować się wyłącznie jeden wniosek. 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.  

3. Wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji projektu należy złożyć na formularzu 
stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia. Wniosek dostępny jest na stronie 
www.powiatkrapkowicki.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

4. Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje i dokumenty wymagane przez Zarząd Powiatu 
Krapkowickiego (zwanym dalej Zarządem) ujęte w treści formularza, o którym mowa w ust. 3.  

5. Do wniosku należy dołączyć:  
1) aktualny odpis z rejestru lub ewidencji – w przypadku Podmiotów nie mających siedziby 

na terenie Powiatu Krapkowickiego; 
2) Statut – w przypadku Podmiotów nie mających siedziby na terenie Powiatu Krapkowickiego; 



3) informację o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2021; 
4) kwalifikacje osób, jeżeli projekt obejmuje wynagrodzenie kadry szkoleniowej. 

6. Wniosek oraz wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku 
realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Klubu (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie 
czytelnych podpisów), z wyłączeniem odpisu z KRS. Natomiast wszystkie kserokopie dokumentów 
powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione  
do reprezentowania Klubu.  

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji  
w oczekiwanej wysokości.  
 

§ 7.  
Postanowienia końcowe.  

 

1. Odrzuceniu podlegają wnioski:  
1) złożone po terminie,  
2) złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu,  
3) zawierające braki formalne i nie uzupełnione w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania 

do uzupełnienia ich braku,  
4) dotyczące zadania nieobjętego celami statutowymi Klubu,  
5) złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zgodnie z ogłoszeniem, 
6) niezgodne z zakresem merytorycznym, 
7) dotyczące zobowiązań powstałych przed datą złożenia oferty.  

2. Rozpatrzenie wniosków przez Zarząd nastąpi w terminie 45 dni od upływu terminu ich składania.  
3. Decyzja Zarządu jest ostateczna.  
4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej,                

na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach,  
o podjętej decyzji Kluby zostaną powiadomione pisemnie.  

5. Zarząd może odstąpić od zawarcia umowy na skutek:  
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy ocenie wniosków pod względem formalnym                     

i merytorycznym, a także w zakresie możliwości realizacji projektu ujętego we wniosku,  
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zawarcie umowy nie leży  

w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.  
6. Zarząd może na każdym etapie postępowania konkursowego unieważnić konkurs na skutek:   

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy ocenie wniosków pod względem formalnym                 
i merytorycznym, a także w zakresie możliwości realizacji projektu ujętego we wniosku,  

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyboru 
wniosku nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej 
przewidzieć.  

7. Warunkiem zawarcia umowy na realizację projektu jest wskazanie rachunku bankowego, na które 
ma zostać przelana dotacja, a w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana  
- także korekta kosztorysu projektu.  

8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, z zachowaniem formy pisemnej.  
9. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Biuro 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - pod numerem telefonu: 774074341. 


