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Czym się zajmujemy: 
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Znak jakości

• TGLS Quality Aliance

• Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm 
Szkoleniowych (SUS 2.0)

• Rejestr Instytucji Szkoleniowych



Dominik Hamera

W branży funduszy unijnych działam 
od 2014 roku. 

Pozyskałem ponad 80 mln zł dotacji 
dla klientów

Prowadzę szkolenia z funduszy 
unijnych, automotywacji, tworzenia 
procesów w firmie

Przeprowadziłem ponad 800h szkoleń

Ukończyłem w 2014 roku AWF w 
Warszawie





Fundacja współpracuje z:

• Gminą Mosina

• Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu,

Działania:

• pozyskiwanie funduszy na organizację szkolenia z zakresu języka migowego dla osób 
niesłyszących, niedosłyszących i ich opiekunów,

• udzielanie bezpłatnych porad prawnych,

• współpraca przy organizacji Seminarium związanego z ochroną danych osobowych 
(RODO) 

Spotkania dla przedsiębiorców dotyczące:

• Konstytucji dla Biznesu

• Sukcesji Przedsiębiorstw

• organizacja szkoleń pt. ”Dotacje na założenie i rozwój firmy”

• współpraca przy organizacji spotkania w sprawie pisania testamentów i dziedziczenia,



Dotacje dla 
klubów 
sportowych



Podział środków finansowych w Polsce 

• Dotacje krajowe • Dotacje unijne



Kto 
przyznaje 
dotacje:

administracja rządowa i samorządowa (urzędy miast, 
urzędy marszałkowskie itp.).- poprzez zlecenie 
realizacji zadań publicznych ze środków publicznych;

inne organizacje pozarządowe krajowe lub 
zagraniczne;

Unia Europejska (poprzez różne instytucje 
wdrażające);

podmioty niepubliczne (firmy, instytucje itp.).



Dotacje 
krajowe

MKDNiS

FIO

Granty

NGO

Fundusze lokalne



Dotacje 
unijne

RPO

Erasmus +



Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Jeden z funduszy europejskich, ze środków którego są wypłacane 
dotacje dla przedsiębiorców. Jego zadaniem jest zmniejszanie 
dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami krajów należących do 
Unii Europejskiej. Fundusz ten udziela wsparcia na inwestycje 
produkcyjne, rozwój infrastruktury, lokalne inicjatywy rozwojowe itd.



Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Jeden z funduszy europejskich, którego głównym zadaniem jest 
rozwój społeczeństw w Unii Europejskiej. Z EFS pochodzi m.in. 
wsparcie polityki rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, adaptacyjność i rozwój kadr, wyrównywanie szans 
na rynku pracy. 



Co to jest dotacja?

Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja otrzymała od instytucji/sponsora, 
na jakiś cel zgodny z jej statutem. Dotacja najczęściej jest udzielona na zrealizowanie jakiegoś 
konkretnego działania (np. zorganizowanie letniego obozu dla dzieci). Może być też 
przeznaczona na wsparcie instytucjonalne organizacji, czyli np. na zakup sprzętu, szkolenia 
dla pracowników itp.



Przykład- Jakie warunki należy spełnić by 
ubiegać się o dotacje?

Podmioty te muszą spełniać łącznie następujące warunki:

posiadać osobowość prawną;

być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

działać na zasadzie non-profit lub non for profit, tj. działać nie dla osiągnięcia 
zysku lub wygenerowany zysk przeznaczać na cele statutowe



Ważne pojęcia:

• Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowane

• Koszty bezpośrednie i pośrednie

• VAT kwalifikowalny i niekwalifikowalny

• Wskaźniki



Koszty w projektach

• Koszty kwalifikowalne

Są to koszty, które mogą zostać 
rozliczone w projekcie. Składając 
wniosek o dofinansowanie 
najważniejsze dla Beneficjenta 
koszty, to koszty kwalifikowalne. Z 
kosztów kwalifikowalnych możemy 
się rozliczać i możemy uzyskać 
wsparcie finansowe bezzwrotne

• Koszty niekwalifikowalne

Są to koszty które nie wchodzą w 
kategorie kosztów do rozliczenia. 
Jeśli w projekcie pojawią się koszty 
niekwalifikowalne nie będziemy 
mogli się z nich rozliczyć. W 
przypadku pojawienia się tych 
kosztów w projekcie Beneficjent 
zostanie zobowiązany do ich 
wydatkowania
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Koszty w projektach

• Bezpośrednie

Są to koszty z działalności mające 
bezpośredni związek z 
wytwarzanym produktem. Są to 
wszystkie wydatki, które ponosimy 
w projekcie, przyczyniając się do 
osiągnięcia założonych celów w 
projekcie

• Pośrednie

Są to koszty których nie można 
bezpośrednio przyporządkować 
do danego zadania w projekcie. 



Przykłady kosztów

• Bezpośrednie
• Koszty zakupu środków trwałych, 

sprzętu, urządzeń, ekspertyz, 
dokumentacji technicznych, 
studium wykonalności, szkoleń, 
kursów, wynajem sal
szkoleniowych, koszty 
wynagrodzeń trenerów.  

• Pośrednie
Koszty administracyjne związane z 
funkcjonowaniem beneficjenta, tj. 
koszty zarządu (koszty 
wynagrodzenia osób upoważnionych 
do reprezentowania beneficjenta), 
koszty personelu obsługowego 
(obsługa kadrowa, prawna, 
sekretariat), koszty utrzymania 
powierzchni biurowych (czynsz, 
najem, opłaty za energię elektryczną, 
cieplna, gazową i wodę), koszty 
materiałów biurowych związanych z 
obsługą administracyjną projektu.



Wskaźniki produktu i rezultatu

• Najważniejsze wskaźniki, które przyszły beneficjent powinien wskazać we wniosku o 
dofinansowanie ze środków UE. Stanowią one miarę celów jakie mają zostać osiągnięte w 
projekcie. Wnioskodawca powinien określić je w precyzyjny sposób; brak ich realizacji 
może skutkować zerwaniem umowy o dofinansowanie



Wskaźnik produktu

Wskaźniki produktu dotyczą 
działalności i wyraża się je w 
jednostkach materialnych lub 
monetarnych. Stanowią więc 
rzeczowe efekty realizacji projektu. 
Wskaźnikiem takim może być np. 
ilość wybudowanych kilometrów 
drogi, nabytych środków trwałych 
lub, przeszkolonych osób;

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki rezultatu z kolei odnoszą 
się do bezpośrednich i 
natychmiastowych efektów wpływu 
realizacji projektu na otoczenie 
programu operacyjnego. Mogą 
wystąpić w trakcie trwania projektu 
lub po jego zakończeniu. Przyjmują 
formę wskaźników materialnych lub 
finansowych i są określane 
indywidualnie do każdego rodzaju 
projektu



Trwałość projektu

Obowiązek utrzymania projektu bez wprowadzania tzw. zasadniczych modyfikacji w ciągu 5 
lat (w przypadku MŚP – 3 lat) od jego zakończenia.



Polityki 
horyzontalne

Zrównoważony rozwój

Równość szans i niedyskryminacja

Równouprawnienie płci



Zrównoważony rozwój

Zasada zrównoważonego rozwoju oznacza, że rozwój społeczny i gospodarczy 
nie może pozostawać w konflikcie z interesami ochrony środowiska i ładu 
przestrzennego. Projektowane działania muszą zatem uwzględniać potrzeby 
przyszłych pokoleń, dlatego nie mogą naruszać równowagi przyrodniczej i 
przestrzennej. Wszelkie działania będą realizowane z uwzględnieniem 
potrzeb zachowania różnorodności biologicznej, zrównoważonego podejścia 
do użytkowania zasobów przyrody, przywrócenia i utrwalenia ładu 
przestrzennego oraz wymogów ochrony obszarów cennych przyrodniczo, w 
tym ich integralności i spójności.



Równość szans i niedyskryminacja

• Zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza umożliwienie wszystkim osobom – bez 
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną 
religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we 
wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

• Wszystkie produkty projektów (usługi, infrastruktura, towary, produkty) realizowanych z 
Regionalnego Programu Operacyjnego danego Województwa na lata 2014-2020 muszą 
być dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją 
uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:



Równość szans i niedyskryminacja

• Użyteczność dla osób o różnej sprawności, 

• Elastyczność w użytkowaniu,

• Proste i intuicyjne użytkowanie, 

• Czytelna informacja, 

• Tolerancja na błędy, 

• Wygodne użytkowanie bez wysiłku, 

• Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania, 

• Percepcja równości.



Równouprawnienie płci

• Zasada równości szans kobiet i mężczyzn ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz 
osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość 
społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów 
(środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować 
możliwość wyboru  drogi życiowej  bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.



Cele projektu

Cele 
pośrednie

Cele końcowe



Cele pośrednie

• Cele pośrednie są jednocześnie celami ekonomicznymi np. przychód ze sprzedaży, marża 
handlowa, zwiększenie produkcji, zwiększenie udziału w rynku, oszczędności w kosztach.

• Celem pośrednim nie jest zakup urządzeń, budowa czy remont nieruchomości. Inwestycje 
w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne itp. są działaniami, które przyczyniają się 
do osiągnięcia celów



Cele końcowe

• Planowany cel operacji powinien być zgodny z celami określonymi w dokumentacji, np. 
SZOOP, Regulaminie itp. w zależności od instytucji, która prowadzi konkurs. 

• Należy także pamiętać, że wszystkie elementy wniosku muszą zachować pełną spójność z 
przyjętym celem operacji, w szczególności każde zadanie wymienione w harmonogramie 
zadań i rzeczowo finansowym musi być adekwatne do wskazanego zakresu i celu operacji i 
przyczyniać się do osiągnięcia celów i wskaźników określonych dla danego projektu.



Jak dobrze opisać cel?

• Konkretny, tj. jasno określony, również pod względem efektów.

• Mierzalny, tj. możliwy do weryfikacji mierzalnymi wskaźnikami.

• Adekwatny, tj. odnoszący się do obszaru (zakresu podejmowanej działalności) oraz 
odpowiadający zakładanym rezultatom (efektom) operacji. 

• Realny do osiągnięcia, czyli np.: możliwy do wykonania przy dostępnych zasobach 

• Określony w czasie, tj. sformułowany, w taki sposób, aby przy uwzględnieniu 
ewentualnych ryzyk związanych z realizacją projektu osiągnięcie celu było możliwe w 
planowanym okresie realizacji operacji.



Dotacje z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

• https://www.gov.pl/web/kulturaisport

• https://www.gov.pl/web/kulturaisport/programy-mkidn-2021

https://www.gov.pl/web/kulturaisport
https://www.gov.pl/web/kulturaisport/programy-mkidn-2021


Najpopularniejsze programy dla klubów sportowych 

• Program KLUB

• SPORTOWE WAKACJE+ 2021

• Sport dla Wszystkich

• Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 

• Program Sportowa Polska

• Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich

• Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i 
współzawodnictwa młodzieży 



Programy

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru 
wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i 
współzawodnictwem zawodników Kadry Wojewódzkiej oraz związanego z organizacją 
zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i 
letnich



Program KLUB

• Ubiegać się mogą wyłącznie stowarzyszenia (działające od 3 lat)

• Kwota dotacji 10 000 zł lub 15 000 zł (dla klubów dwusekcyjnych)

• Zadanie możliwe do realizacji to: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia 
sportowe oraz zakup sprzętu sportowego lub organizację obozów sportowych

• Wymagane jest by uczestnicy projektu przeszli testy sprawnościowe

• Wkład własny minimum 10%



Główne przyczyny odrzucania wniosków

• sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne

• podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania wnioskodawcy lub nieopatrzone podpisem

• złożone przez wnioskodawców nieuprawnionych do udziału w naborze

• złożone przez wnioskodawcę, który nie rozliczył się ze środków przyznanych w ramach poprzednich naborów 
programu Klub

• zawierające błędy rachunkowe lub nieścisłości pomiędzy informacjami zawartymi we wniosku oraz zawartymi w 
załączonych dokumentach,

• złożone przez wnioskodawcę, który uzyskał dotację ze środków publicznych w wysokości przekraczającej 200 tys. 
zł w roku poprzedzającym złożenie wniosku lub w roku bieżącym (wg stanu na dzień złożenia wniosku),

• złożone przez wnioskodawcę, który prowadzi formalnie zarejestrowaną działalność sportową (rejestracja w KRS 
lub starostwie powiatowym) przez okres krótszy niż 3 lata, licząc od daty złożenia wniosku

• które nie zawierają załączników wskazanych w regulaminie

• które zawierają kopie dokumentów nie opatrzone potwierdzeniem „za zgodność z oryginałem” i nie podpisane 
przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy



Główne przyczyny odrzucania wniosków

• które zawierają dokumenty finansowe pozbawione informacji dotyczącej kwot dotacji ze 
środków publicznych otrzymanych w ostatnim roku obrachunkowym i zarazem nie 
zawierają dodatkowych dokumentów (sprawozdań, wyjaśnień) potwierdzających 
deklarowaną kwotę

• złożone wyłącznie w wersji elektronicznej lub wyłącznie w wersji papierowej,

• złożone po terminie (zarówno w wersji elektronicznej i papierowej - decyduje data 
stempla pocztowego),

• które nie zawierają upoważnienia dla osób podpisujących wniosek (jeśli zapis w statucie 
dotyczący reprezentacji to przewiduje)



Wykluczenia

• Nie mogą ubiegać się fundacje ani podmioty gospodarcze

• Dotacje ze środków publicznych w roku poprzednim przekroczyły 200 000 zł

• Brak sekcji młodzieżowych



Jak powinien zostać wypełniony wniosek w 
programie KLUB

• Wniosek musi być zgodny z celami programu 

• Cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,

• Wniosek musi być spójny

• Wniosek musi być podpisany przez wszystkie osoby reprezentujące klub

• Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem środków własnych

• Udział w realizacji zadania wolontariuszy

• Promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu



Wymagane dokumenty:

• 1) wniosek,

• 2) sprawozdanie finansowe w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze 
środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy,

• 3) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo 
zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy 
organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji 
właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,

• 4) statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby 
uprawnione/upoważnione do reprezentowani wnioskodawcy.



Sportowa Polska

Celem dotacji jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów 
sportowych na terenie całego kraju.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe 
uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o 
dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały 
podzielone na trzy grupy.



Sportowa Polska

Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej 
infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, 
służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak 
również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe



Sportowa Polska

Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla 
sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów 
sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, 
służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów 
umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą 
mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury 
sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności 
klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i 
również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do 
rozwoju obecnej działalności.



Sportowa Polska

Trzecią grupą zadań, są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury 
sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny 
element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. 
Ministerstwo Sportu zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała 
uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie 
oddziaływania inwestycji.



Sportowa Polska- dla kogo?

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:

1. jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i 
prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;

2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej 
w dniu 31 grudnia 2017 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić 
zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, 
które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, 
akcjonariuszy i pracowników;

3. spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki 
samorządu terytorialnego.



Budowa, przebudowa lub remont szkolnej infrastruktury 
sportowej.

• budowę pełnowymiarowych sal gimnastycznych lub hal sportowych

• budowę boisk

• budowę kortów tenisowych

• budowę tzw. terenowych urządzeń sportowych

• budowa kompleksów lub urządzeń lekkoatletycznych,

• przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych.



Modernizacja infrastruktury sportowej służącej klubom 
sportowym.

• sale sportowe (sale gimnastyczne, siłownie, sale do sportów walki, hale sportowe);

• kryte pływalnie;

• kryte lodowiska stałe oraz tory lodowe;

• boiska sportowe;

• Kompleksy lekkoatletyczne;

• korty tenisowe

• przystanie kajakowe, wioślarskie, żeglarskie

• tory kolarskie, wrotkarskie;

• sportowe trasy narciarskie, nartorolkowe i wrotkarskie;

• strzelnice sportowe, tory łucznicze;

• obiekty dla sportów jeździeckich;



Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej.

• budowa treningowych sal gimnastycznych i hal sportowych;

• budowa krytych lodowisk

• budowa krytych pływalni

• budowa wielkich boisk do gier zespołowych;

• budowa kompleksów lekkoatletycznych



Sportowa Polska

Dofinansowanie inwestycji wpisujących się w pierwszą (obiekty przyszkolne) i trzecią (infrastruktura ogólnodostępna) grupę zadań, może wynieść:

1) do 33% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G przekracza 80% wskaźnika Gg, o którym mowa w 
art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38),

2) do 50 % wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G nie przekracza 80% wskaźnika Gg;

3) do 70 % wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku jego realizacji na terenie gminy, której wskaźnik G nie przekracza 40% wskaźnika Gg;

4) do 70% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku, gdy dotyczy ono budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej w gminie, na terenie której nie 
istnieje taki obiekt. Fakt braku na terenie gminy pełnowymiarowej sali gimnastycznej, wnioskodawca potwierdza w formie pisemnego oświadczenia

5) do 80% wydatków kwalifikowanych zadania – w przypadku, gdy dotyczy ono obiektu sportowego uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku działania żywiołu, 
zlokalizowanego w miejscowości ujętej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 
rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764 z późn. zm.),

6) do 50% wydatków kwalifikowanych zadania w przypadku, gdy jest ono realizowane przez powiat (z wyłączeniem gmin na prawach powiatu), którego wskaźnik 
P nie przekracza 75% wskaźnika



Jak obliczyć wskaźnik G

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/mf-przedstawilo-wskazniki-dochodow-
podatkowych-gmin-powiatow-i-wojewodztw-w

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/mf-przedstawilo-wskazniki-dochodow-podatkowych-gmin-powiatow-i-wojewodztw-w


Amodit

Wniosek składa się do Ministerstwa za pomocą systemu
elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie internetowej pod 
adresem:
https://wnioski.msit.gov.pl

https://wnioski.msit.gov.pl/


FIO

https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio/

https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio/


FIO

1. Priorytet 1 Mikro inicjatywy

• Dedykowany organizacjom małym o zasięgu lokalnym i młodym oraz grupom 
nieformalnym. Priorytet 1 umożliwia tego typu podmiotom otrzymanie dotacji na 
realizację planowanych działań i projektów

2. Priorytet 2 Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

• W ramach priorytetu wspieramy aktywność społeczną na rzecz dobra wspólnego 
obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich.



FIO

3. Priorytet 3 Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

Przyczynia się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, w procesach 
kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów 
konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji poprzez kształtowanie 
wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publiczne

4. Priorytet 4 Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Wpływa na poprawę zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i 
doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii 
fundraisingowych, wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np. 
zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w 
przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, 
kosztach pozyskiwania funduszy.



Program inwestycji o szczególnym
znaczeniu dla sportu

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:

• 1. jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), posiadające osobowość prawną 
i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;

• 2. stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe 
najpóźniej w dniu 31 grudnia 2017 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister 
może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie 
kultury fizycznej;

• 3. spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki 
samorządu terytorialnego.



RODZAJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 
RAMACH PROGRAMU

Dofinansowaniem w ramach Programu objęte mogą być zadania inwestycyjne polegające na przebudowie, remoncie lub 
inwestycjach obiektów sportowych w ramach następujących obszarów:

1) inwestycje realizowane na potrzeby sportów włączonych do programu igrzysk olimpijskich;

2) baza sportowa Centralnego Ośrodka Sportu (Ośrodki Przygotowań Olimpijskich), jako główne zaplecze szkoleniowo-treningowe 
dla kadry narodowej;

3) baza sportowa polskich związków sportowych, służąca realizacji programu centralnego szkolenia sportowego oraz organizacji 
imprez sportowych rangi mistrzowskiej;

4) infrastruktura sportowa szkół mistrzostwa sportowego w zakresie obiektów zgodnych z profilem sportowym szkoły oraz innych 
obiektów sportowych, niezbędnych dla prowadzonego szkolenia;

5) infrastruktura sportowa akademii wychowania fizycznego w zakresie obiektów specjalistycznych, umożliwiających szkolenie 
zawodników oraz przygotowanie kadry instruktorsko-trenerskiej;

6) zadania inwestycyjne Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego;

7) zadania inwestycyjne Polskiego Laboratorium Antydopingowego;

8) inne obiekty infrastruktury sportowej ważne dla rozwoju bazy sportu wyczynowego, w szczególności realizowane w dużych 
aglomeracjach miejskich, umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy.



Poziom dofinansowania

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu, może wynieść do 
50% wydatków kwalifikowanych zadania, z wyjątkiem:

1) zadań inwestycyjnych dotyczących szkoły mistrzostwa sportowego, w zakresie obiektów 
sportowych niezbędnych dla prowadzonego szkolenia sportowego – do 70% wydatków 
kwalifikowanych,

2) zadań inwestycyjnych realizowanych przez akademie wychowania fizycznego – do 70% 
wydatków kwalifikowanych,

3) zadań inwestycyjnych realizowanych przez instytucję gospodarki budżetowej – Centralny 
Ośrodek Sportu, Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy lub Polskie Laboratorium 
Antydopingowe – do 99% wydatków kwalifikowanych.



Granty

wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie 
realizację określonego celu. Aby otrzymać grant należy zazwyczaj wypełnić odpowiedni 
wniosek dotyczący oferowanego grantu wraz z uzasadnieniem, które może zawierać także 
sprawozdanie z dotychczasowej działalności osoby lub organizacji ubiegającej się o grant. 



Gdzie szukać informacji o grantach

https://fundusze.ngo.pl/aktualne

Granty • Eurodesk-Polska

https://www.facebook.com/konkursyNGO

https://witkac.pl/strona

https://fundusze.ngo.pl/aktualne
https://www.eurodesk.pl/granty
https://www.facebook.com/konkursyNGO
https://witkac.pl/strona


Granty

Większość dużych instytucji prowadzi działalność charytatywną i społeczną poprzez 
Fundacje. 



Dotacje lokalne

• Urząd Miasta

• Lokalne Grupy Działania 



Lokalne Grupy Działania

• Fundacje

• Stowarzyszenia

• Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

• Dla osób rozwijających działalność gospodarczą



Gdzie szukać?

https://ksow.pl

https://ksow.pl/


Dotacje RPO

• Urząd Marszałkowski Województwa

• Regionalne RPO ( np. rpo małopolska, rpo śląskie)

• Harmonogram naborów RPO- na stronie Urzędu



RPO infrastruktura

Projekty infrastrukturalne na działania związane z infrastrukturą sportową są dostępne 
wyłącznie dla podmiotów JST. Duża część klubów wynajmuje obiekty sportowe od Gmin. 
Jako dzierżawca terenu, kluby działające w formie fundacji oraz stowarzyszeń mogą ubiegać 
się o dotacje na działania infrastrukturalne głównie w projektach partnerskich tj. wspólnie z 
JST



Erasmus +

https://erasmusplus.org.pl

https://erasmusplus.org.pl/


Erasmus +

O dofinansowanie może się ubiegać każda organizacja lub instytucja publiczna lub prywatna 
działająca w dziedzinie sportu i aktywizacji fizycznej, z jednego z Krajów Programu, w tym 
narodowe komitety olimpijskie, związki sportowe, kluby, stowarzyszenia, fundacje i in., 
działające w porozumieniu z zagranicznymi partnerami. Partnerami w projektach mogą być 
również organizacje i instutcje z Krajów Partnerskich.



Erasmus +

Dziedzina sportu w programie Erasmus+ obejmuje 4 priorytety:

• Zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej: działania związane z Europejskim Tygodniem 
Sportu, promocją tradycyjnych sportów i gier oraz integracją międzypokoleniową w sporcie.

• Promowanie uczciwości i wartości w sporcie: zwalczanie dopingu, korupcji, ustawiania rozgrywek, a także 
poprawa zarządzania w sporcie.

• Promowanie edukacji w sporcie i poprzez sport: wspieranie karier dwutorowych sportowców, rozwój 
umiejętności, coachingu, podnoszenie kwalifikacji personelu, wykorzystanie narzędzi mobilnych.

• Zwalczanie przemocy, rasizmu, dyskryminacji, nietolerancji i radykalizacji w sporcie: zapobieganie i 
zwalczanie zjawisk i zachowań, które mogą mieć negatywny wpływ na uprawianie sportu i ogólnie na 
społeczeństwo; promowanie równości w sporcie, w tym równości płci.



Erasmus +

Partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie sportu
• Kryteria oceny

• We wszystkich kategoriach obowiązują takie same, cztery kryteria oceny, różnią się jednak nieznacznie wagą punktów. Są to:

• Adekwatność projektu.

• Jakość planu projektu i jego realizacji.

• Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy.

• Wpływ (oddziaływanie).

• Aby wnioski zostały rozpatrzone muszą uzyskać minimum 50% punktów w każdym kryterium oraz łącznie minimum 60 punktów 
na 100 możliwych.

• Jak aplikować?

• Wnioski wypełnia się i składa w języku angielskim bezpośrednio do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli, po zarejestrowaniu się w systemie EU Login i uzyskaniu indywidualnego kodu PIC.



Erasmus +

Granty

• W tej kategorii funkcjonuje podział projektów na trzy rodzaje, określane przez kwoty 
dofinansowania (ryczałty), zależne od zakresu planowanych działań.

• Kwota dotacji – od 120 do 400 000 euro

• Liczba partnerów 3 z 3 krajów



Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu

Ponadto, planując tematykę i działania projektowe należy uwzględnić aspekty horyzontalne programu 
Erasmus+:

• Zrównoważenie środowiskowe.

• Włączenie i różnorodność.

• Wymiar cyfrowy 

• Kwota dotacji od 30 do 60 000 euro 

• Liczba partnerów - 2 z 2 różnych Krajów Programu



Niekomercyjne europejskie imprezy 
sportowe, o zasięgu europejskim lub 
lokalnym

Kto może aplikować

• O dofinansowanie mogą starać się organizacje i instytucje, publiczne lub prywatne (m.in. 
stowarzyszenia, fundacje, kluby):

• podmioty publiczne działające w obszarze sportu na poziomie lokalnym, regionalnym i 
krajowym;

• organizacje sportowe działające na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, 
europejskim lub międzynarodowym;

• komitety olimpijskie/ paraolimpijskie lub związki sportowe;

• organizacje działające w obszarze idei sportu dla wszystkich ("Sport For All" movement);

• organizacje działające w obszarze promocji aktywności fizycznej;

• organizacje działające w sektorze aktywnego wypoczynku;

• organizacje działające w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży, ukierunkowane na 
działania związane ze sportem i aktywnością fizyczną.



Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe, o zasięgu 
europejskim lub lokalnym

Kwota grantu:

3 z 3 – 200 000 euro

6 z 6 – 300 000 euro

10 z 10 – 450 000 euro



Dotacje na szkolenia

Baza Usług Rozwojowych

Krajowy Fundusz Szkoleniowy



Dotacje na szkolenia

80% dofinansowania na szkolenia

Możliwość skorzystania ze szkoleń przez osoby fizyczne 

Różnorodność szkoleń, np. Kurs Sternika Motorowodnego



Kurs pisania projektów unijnych

INDYWIDUALNY KURS TWORZENIA DOKUMENTACJI UNIJNEJ:

- WNIOSEK O DOTACJE

- BIZNESPLAN

- STUDIUM WYKONALNOŚCI

- ANALIZY

- ZAŁĄCZNIKI 



CENA KURSU TO:

7999 ZŁ NETTO 

DO KOŃCA 
LISTOPADA  

5999 ZŁ NETTO 



KORZYŚCI:

JESTEŚ W STANIE PRZYGOTOWAĆ KAŻDY 
WNIOSEK DLA SWOJEJ ORGANIZACJI

MASZ MOŻLIWOŚĆ PISANIA KILKU 
WNIOSKÓW MIESIĘCZNIE,CO ZWIĘKSZA 
MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA 
FINANSOWEGO

ZNASZ WSZYSTKIE PROJEKTY UNIJNE I 
KRAJOWE Z KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ 
WSPARCIE

WIESZ JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O 
DOTACJE



Dziękuję za uwagę 


