
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI
na realizację projektu z zakresu sportu

I. DANE WNIOSKODAWCY:

1. Pełna nazwa:

2. Adres siedziby:

3. NIP:

4. REGON:

5. Określenie rejestru (ewidencji), do którego wpisany jest Wnioskodawca:

Krajowy Rejestr Sądowy

Ewidencja prowadzona przez właściwego miejscowo starostę powiatu

Inny rejestr (podać jaki?)

6. Numer Wnioskodawcy w rejestrze (ewidencji) określonym w pkt 5:

7. Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja:

8. Imiona i nazwiska oraz funkcje osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy:

(a)

(b)

9. Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą: TAK NIE

II. DANE OSOBY DO KONTAKTU I WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH WNIOSKU:

1. Imię i nazwisko:

2. Numer telefonu:

3. Adres e-mail:

III. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDSTAWIANY PROJEKT:

1. Tytuł projektu:

2. Projekt zakłada działania wspierające rozwój sportów:

zespołowych indywidualnych

3. Jakich dyscyplin sportowych, sekcji i grup szkoleniowych, dotyczy przedstawiony projekt:
(należy wymienić wszystkie dyscypliny (sekcje, grupy wiekowe) objęte projektem):

(a)

(b)

(c)



4. Główny cel projektu (można zaznaczyć tylko jeden cel główny projektu – cel dominujący):

budowanie różnorodnej i atrakcyjnej oferty klubów sportowych działających na obszarze
gminy Kamienna Góra

poprawa  warunków  uprawiania  sportu  przez  mieszkańców  i  członków  klubów
sportowych funkcjonujących na terenie gminy Kamienna Góra,

rozwijanie adresowanego do dzieci i młodzieży, nowoczesnego i efektywnego systemu
szkolenia sportowego oraz wychowania poprzez sport,

pobudzanie kreatywności i współpracy klubów sportowych i osób fizycznych, w zakresie
organizowania szkolenia sportowego oraz form współzawodnictwa sportowego

5. Informacja o rodzaju działań w projekcie (należy zaznaczyć max. dwa rodzaje działań)

treningi i szkolenie sportowe

udział w rozgrywkach / zawodach organizowanych przez ogólnopolski związek sportowy

udział w rozgrywkach / zawodach organizowanych przez lokalne organizacje sportowe

samodzielna organizacja rozgrywek lub zawodów sportowych

upowszechnianie i rozwój nowej dyscypliny sportowej na terenie gminy

podnoszenie umiejetności i kwalifikacji kadry szkoleniowej

promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy

6. Streszczenie projektu (max. 1/2 strony)
Należy krótko opisać na czym polega projekt tzn. uzasadnić potrzebę jego realizacji, podać jakie
działania przewiduje, jakie grupy społeczne angażuje i jaki będzie jego efekt.



IV. KWALIFIKACJE TRENERÓW (ANIMATORÓW SPORTU) W PROJEKCIE:

1. Imię i nazwisko trenera:

2. Forma zatrudnienia przez wnioskodawcę:

3. Prowadzona dyscyplina sportowa, sekcja i grupa wiekowa
(zgodnie z pkt III.3 wniosku)

4. Opis kwalifikacji i doświadczenia trenera (animatora), w tym posiadane uprawnienia:

1. Imię i nazwisko trenera:

2. Forma zatrudnienia przez wnioskodawcę:

3. Prowadzona dyscyplina sportowa, sekcja i grupa wiekowa
(zgodnie z pkt III.3 wniosku)

4. Opis kwalifikacji i doświadczenia trenera (animatora), w tym posiadane uprawnienia:

1. Imię i nazwisko trenera:

2. Forma zatrudnienia przez wnioskodawcę:

3. Prowadzona dyscyplina sportowa, sekcja i grupa wiekowa
(zgodnie z pkt III.3 wniosku)

4. Opis kwalifikacji i doświadczenia trenera (animatora), w tym posiadane uprawnienia:



V. OPIS GRUP ADRESATÓW PROJEKTU:

1. Łączna liczba zawodników uczestniczących w projekcie, w tym:

Liczba kobiet w kategoriach seniorskich

Liczba mężczyzn w kategoriach seniorskich

Liczba dziewcząt w kategoriach młodzieżowych i dziecięcych

Liczba chłopców w kategoriach młodzieżowych i dziecięcych

2. Liczba zawodników uczestniczących w projekcie w podziale na dyscypliny sportowe (sekcje):

Dyscyplina sportowa (sekcja)
Nazwa drużyny / grupy szkoleniowej 

w ramach dyscypliny / sekcji
Liczba zawodników 

w drużynie / grupie szkoleniowej
Kategoria wiekowa zawodników

(przedział lat)

VI. MIEJSCE I CZĘSTOTLIWOŚĆ REALIZACJI DZIAŁAŃ PROJEKTU:

Nazwa drużyny / grupy szkoleniowej 
w ramach dyscypliny sportowej / sekcji 

(zgodnie z pkt V.2 wniosku)

Rodzaj lub nazwa i adres obiektu
sportowego wykorzystywanego do

prowadzenia zajęć / rozgrywek

Planowane terminy (dni i godziny)
zajęć szkoleniowych / rozgrywek  

Osoba prowadząca zajęcia
(zgodnie z pkt IV wniosku)





VII. DANE FINANSOWE PROJEKTU

1. Czy od uczestników projektu będą pobierane opłaty?
(jeśli udzielono odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić pkt 2)

TAK NIE

2. Planowane kwoty i zakres opłat pobieranych opłat od uczestników projektu.
(jeżeli w pkt 1) udzielono odpowiedzi "nie" należy wpisać "nie dotyczy")

3. Zestawienie finansowe wydatków projektu

Rodzaj wydatków Wydatki ogółem
Wydatki

kwalifikowalne
Kwota dotacji

Dotacja
w %

Utrzymanie obiektów sportowych
(wypełnić zgodnie z pkt VII.5)

Administrowanie projektem
(wypełnić zgodnie z pkt VII.6)

Działania projektu
(wypełnić zgodnie z pkt VII.7)

a)

b)

c)

Razem:

4. Czy Wnioskodawca utrzymuje obiekty sportowe?
(jeżeli udzielono odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić pkt VII.5)

TAK NIE

5. Wnioskowana dotacja na utrzymanie obiektów sportowych przez Wnioskodawcę
(wypełnić  wyłącznie  w sytuacji  gdy  w  pkt  VII.4)  udzielono  odpowiedzi  "tak"  oznaczającej,  że
Wnioskodawca dysponuje swoją bazą sportową oraz ponosi koszty jej utrzymania)

Zakup materiałów gospodarczych i remontowych

Opłaty za zużyte media (energia, woda, ścieki)

Przeglądy techniczne obiektów

Podatki i opłaty (w tym ubezpieczenia)

Usługi remontowe i naprawcze

Inne usługi obce

Razem:



6. Wnioskowana dotacja na obsługę administracyjną projektu przez Wnioskodawcę:

Obsługa księgowa projektu

Koordynacja projektu

Promocja projektu

Razem:

7. Wnioskowana dotacja na realizację przez Wnioskodawcę działań sportowych projektu: 
(należy opracować szczegółową kalkulację wydatków odrębnie dla każdej dyscypliny sportowej /
sekcji / grupy szkoleniowej, prowadzonej w ramach projektu, a następnie wpisać stosowne dane do
wierzy poniższej tabeli)

a)

b)

c)

Razem:

VIII. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

Niniejszym oświadczamy zgodnie z prawdą, że:
1. Dane Wnioskodawcy zawarte w pkt I niniejszego wniosku są zgodne z właściwym rejestrem.
2. Wszelkie informacje podane we wniosku oraz jego załącznikach są zgodne z aktualnym stanem

prawnym i faktycznym.
3. Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem żadnych należności z tytułu zobowiązań podatkowych

jak również zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
4. Wnioskodawca nie zalega z żadnymi płatnościami wobec osób trzecich oraz nie znajduje się w

stanie likwidacji lub upadłości.
5. Na potrzeby otwartego konkursu projektów, w ramach którego składamy niniejszy wniosek, w

tym w związku z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, oraz
wprowadzaniem ich do  systemów informatycznych,  osoby,  których dotyczą te  dane,  złożyły
stosowne oświadczenia  zgodnie  z  przepisami  ustawy z dnia  29 sierpnia  1997 r.,  o  ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 922).

Miejscowość i data: ........................................................................................................

........................................... ........................................................................................................

podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy



IX. SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA WYDATKÓW DLA DYSCYPLINY SPORTOWEJ / SEKCJI / GRUPY SZKOLENIOWEJ

Dyscyplina sportowa / sekcja / grupa wiekowa

1. Wydatki ogółem związane z prowadzoną dyscypliną sportową / sekcją / grupą szkoleniową
(suma wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych związanych z prowadzeniem danej dyscypliny / sekcji / grupy szkoleniowej,
które poniesie Wnioskodawca i na potwierdzenie tego faktu będzie posiadał wymagane dowody księgowe)

2. Wydatki kwalifikowalne związane z prowadzoną dyscypliną sportową / sekcją / grupą szkoleniową
(wydatki kwalifikowalne projektu, zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra)

3. Procentowy udział dotacji w łącznych wydatkach kwalifikowalnych projektu (w pełnych %, bez miejsc po przecinku)
(wnioskowany udział dotacji w kosztach kwalifikowalnych, przy czym  zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra,
maksymalny procentowy udział dotacji w wydatkach projektu wynosi 90%)

4. Wnioskowana kwota dotacji do wydatków kwalifikowalnych
(iloczyn łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych (poz. 2) i procentowego udziału dotacji (poz. 3)

Lp. Kategoria i rodzaj wydatku 
Kwota wydatków
kwalifikowalnych

Specyfikacja wydatku
(uszczegółowienie zakupowanych materiałów lub usług, opis ich przeznaczenia oraz

uzasadnienie nabywanej ilości w konkretnych i powszechnych jednostkach miary) 

1. Wynagrodzenia trenerów / animatorów sportu

2. Wynagrodzenia sędziów

3. Badania lekarskie zawodników

4. Wynajem obiektów sportowych

5. Zakup sprzętu sportowego

6. Zakup trofeów i nagród rzeczowych

7. Transport zawodników

8. Wynagrodzenia innych osób fizycznych

9. Inne usługi obce

10. Różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia

Razem:




