
 

Szanowni Pañstwo, 

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogùosiùo program KLUB - kompleksowy program 

wsparcia klubów sportowych. Ogùoszenie konkursowe dostêpne jest na stronie 

Internetowej Ministerstwa: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-

powszechny/2016-ro/1779,Ogloszenie-programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-

poprzez-wspieranie-przedsiew.html 

Polski Zwi¹zek Szachowy gor¹co zaprasza wszystkie kluby szachowe do skùadania 

wniosków. Konsultacji lub pomocy merytorycznej (miêdzy innymi przy obsùudze 

generatora wniosków) udziela specjalista ds. organizacyjnych PZSzach Michaù Bartel 

(m.bartel@pzszach.org.pl) tel. 602-463-035 (wtorki i czwartki 14.00-16.00) 

Ogólne warunki konkursu: 

- W konkursie udziaù braã mog¹ tylko kluby sportowe oraz uczniowskie 

kluby sportowe 

- �rodki do rozdysponowania 15 mln zùotych. 

-Termin realizacji zadañ 1 kwietnia � 15 grudnia 2016. 

- Dofinansowanie przeznaczone mo¿e byã na szkoleniowca pracuj¹cego z mùodzie¿¹ 

do 18 roku ¿ycia, tak¿e na zakup sprzêtu sportowego oraz obóz sportowy. 

- Maksymalna kwota dotacji to 10.000 zù (klub 1-sekcyjny) lub 15.000 zù 

(klub wielosekcyjny)  

-kwota dotacji ze �rodków publicznych udzielanych wnioskodawcy w roku 

poprzedzaj¹cym zùo¿enie wniosku w naborze nie mo¿e przekroczyã kwoty 300 tys. zù 
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(brutto) - do wniosku nale¿y doù¹czyã stosowny bilans finansowy za ostatni rok 

obrachunkowy oraz sprawozdanie merytoryczne z dziaùalno�ci wnioskodawcy za rok 

poprzedzaj¹cy zùo¿enie wniosku, 

Wszystkie konieczne zaù¹czniki oraz wymagania zostaùy wyczerpuj¹co opisane w 

ogùoszeniu konkursowym. 

- Wnioskodawca musi przewidzieã we wniosku wkùad wùasny w wysoko�ci min. 10% 

ogólnej kwoty caùo�ci zadania. 

 

Termin skùadania wniosków � do 15 kwietnia 2016 

 

Wnioski koniecznie musz¹ byã zùo¿one przez generator wniosków AMODIT 

dostêpny na stronie 

https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f  

 

Instrukcja obsùugi generatora dostêpna jest na stronie 

https://wnioski.msit.gov.pl/help/instrukcja.doc 

 

Kilka porad odno�nie funkcjonowania generatora: 

- Rozpoczynaj¹c pracê z generatorem nale¿y zaùo¿yã konto oraz dodaã organizacjê / 

klub do systemu. Osoba zakùadaj¹ca konto mo¿e przekazaã innym osobom z 

organizacji dostêp do systemu i wspólnie opracowaã wniosek 

- Program KLUB dostêpny jest po wej�ciu w �utwórz wniosek� � 

Departament Sportu Dla Wszystkich � Sport Wszystkich Dzieci � Program 

Klub 2016. 

- Nale¿y wypeùniã wniosek i wszystkie zaù¹czniki za pomoc¹ generatora wniosku, 

nastêpnie wysùaã drog¹ elektroniczn¹ (przycisk �wy�lij�), a nastêpnie wydrukowaã 

wniosek wraz ze wszystkimi zaù¹cznikami i w wersji podpisanej przez osoby 

upowa¿nione do reprezentowania klubu wysùaã na adres Ministerstwa Sportu i 

Turystki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie �Program 

KLUB � nabór na 2016 rok� 

 

https://wnioski.msit.gov.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://wnioski.msit.gov.pl/help/instrukcja.doc


Opis zaù¹czników: 

 

Formularz gùówny 

przy zakùadaniu konta wypeùnia siê dane opisuj¹ce organizacje. Podstawowe 

informacje o klubie automatycznie pojawiaj¹ siê w formularzu gùównym � nale¿y 

sprawdziã poprawno�ã danych! 

- Nale¿y wpisaã termin realizacji zadania (mieszcz¹cy siê w terminie w ogùoszeniu 

konkursowym tj. od 01.04 do 31.12. 2016) Nale¿y pamiêtaã, ¿e wszelkie koszty 

finansowane ze �rodków MSiT mog¹ byã ponoszone tylko w okresie trwania realizacji 

zadania! 

Wniosek 

Osoby upowa¿nione � zgodnie z zasad¹ reprezentacji w KRS, które 

nastêpnie podpisz¹ wniosek. 

 

 

 

 



 

Zaù¹czniki 1, 2, 2a 

Liczba uczestników, daty musz¹ byã zgodne z innymi zaù¹cznikami. 

 

W przypadku organizacji szkoleñ + zakup sprzêtu + organizacja obozu � 

nale¿y za pomoc¹ plusa dodaã kolejne wiersze i opisaã dan¹ pozycjê. 

 

Uwaga: Koszt ze �rodków MSiT nie mo¿e przekroczyã 10.000 zù w przypadku 

1 sekcyjnego klubu i 15.000 zù w przypadku wielosekcyjnego klubu. Úrodki 

wùasne musz¹ byã nie mniejsze ni¿ 10% ogólnych kosztów. 

Zaù¹cznik 2a: 

W specyfikacji sprzêtu nale¿y podaã nazwê, dokùadn¹ ilo�ã, szacowan¹ cenê 

zakupionego sprzêtu. Specyfikacja musi byã zgodna z zaù¹cznikiem 2 oraz 

opisem we wniosku. 

 

 



Zaù¹cznik 3 � program zadania 

 

 

Wniosek nale¿y zapisywaã na bie¿¹co, najlepiej co 5-10 minut, tak by nie 

straciã wpisanych przed chwil¹ danych. 

Wymagane dokumenty: 

 

1. Wniosek wraz z zaù¹cznikami: 

1) zaù¹cznik 1 � zakres rzeczowy zadania, 

2) zaù¹cznik 2 � preliminarz kosztów bezpo�rednich, 

3) zaù¹cznik 2a � specyfikacja sprzêtu sportowego, 

4) zaù¹cznik 3 - program zadania, 

5) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans) dotycz¹ce dziaùalno�ci 

wnioskodawcy za rok poprzedzaj¹cy zùo¿enie wniosku, 

2. Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru S¹dowego albo 

za�wiadczenie lub informacja sporz¹dzona na podstawie ewidencji wùa�ciwej dla 

formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z o�wiadczeniem potwierdzaj¹cym 

zgodno�ã i aktualno�ã danych na dzieñ skùadania wniosku o dofinansowanie. 

3. Statut, przewidziany dla prowadzenia dziaùalno�ci wnioskodawcy opatrzony 

potwierdzeniem jego zgodno�ci z oryginaùem. 

 

Brak jakiegokolwiek zaù¹cznika, bùêdy Rachunkowe i merytoryczne powoduj¹ 

odrzucenie wniosku, dlatego apelujemy o uwa¿ne wypeùnienie wniosku i dokùadne 

zapoznanie siê z ogùoszeniem konkursowym. 

 

 

Opisana procedura w powy¿szej instrukcji jest pogl¹dowym przykùadem, PZSzach 

udziela porad na podstawie wùasnych, bogatych do�wiadczeñ w zakresie udziaùu w 

otwartych konkursach ofert MSiT. 

 


