Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 86
Wójta Gminy Rędziny z dnia 03.10.2012 r.

Wójt Gminy Rędziny ogłasza konkurs projektów służących rozwojowi sportu
na terenie Gminy Rędziny w 2012 roku.
1. Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach
ogłoszonego konkursu projektów:
a) Konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do
poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
osiągnięcia wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
poprawy

kondycji

fizycznej

i

zdrowia

psychicznego

mieszkańców

poprzez

upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia; umożliwienia dostępu do
różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy
Rędziny.
b) Na realizację projektów w 2012 r. przeznacza się kwotę – 50.000,00 zł.
2. Terminy i warunki realizacji zadania:
a) Zadanie będzie realizowane do dnia 30 grudnia 2012 r.
b) Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy
Gminą Rędziny a klubem sportowym, którego oferta zostanie wybrana.
c) Dotacje będą przekazywane w transzach lub jednorazowo, jeśli charakter zadania
będzie tego wymagał – szczegóły określone zostaną w zawartej umowie.
d) W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy
ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty
faktycznie określonej w umowie.
e) Dotacja wypłacana będzie na konto bankowe określone w umowie.
3. Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim
przedsięwzięcie, oraz dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku:
a) W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby sportowe nie należące do sektora
finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność
sportową na terenie Gminy Rędziny.

b) Projekt będzie rozpatrywany, jeżeli klub przystąpi do konkursu i złoży w wymaganym
terminie wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.
c) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
d) Przedmiotem dotacji, stanowiącej do 95 % ogółu kosztów zgłoszonego projektu, może
być:
 budowa obiektów sportowych w Gminie Rędziny oraz ich doposażenie,
 realizacja programów szkolenia sportowego,
 zakup sprzętu sportowego,
 pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa
w tych zawodach,
 pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia
sportowego.
e) Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
 wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
 transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub
sportowy lub osoby w nim zrzeszone.
f) W roku budżetowym klub sportowy w trybie otwartego konkursu projektów na wsparcie
rozwoju sportu na terenie Gminy Rędziny może otrzymać z budżetu Gminy dotację tylko
na jeden projekt.
g) Projekt nie może być jednocześnie finansowany dotacją udzielaną na warunkach i w
trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy na zasadach i w trybie
przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
h) Wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodujące, że zakończenie procedury wyboru
wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym (pod warunkiem, że zmiany
takiej nie można było wcześniej przewidzieć), może spowodować unieważnienie
konkursu przez Wójta bądź odstąpienie od zawarcia umowy.
4. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji.
a) Wnioski prawidłowo i kompletnie wypełnione należy złożyć w terminie do 15
października 2012 roku do godz. 15

00

w Urzędzie Gminy Rędziny; 42-242 Rędziny, ul.

Wolności 87, pok. Nr 12 – w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs projektów
służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Rędziny w 2012 roku.”
b) Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone
wnioskodawcy. Odrzucone zostaną wnioski nieprawidłowo wypełnione lub wnioski, w
których nie podano wszystkich danych określonych we wzorze wniosku.
c) Do wniosku należy załączyć:
 Aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny
klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony za
zgodność z oryginałem.
 Kopię statutu klubu sportowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
d) Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy Rędziny pok. Nr 8, lub na stronie
internetowej.
5. Miejsce i termin otwarcia wniosków:
a) Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 16 października 2012 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w
Rędzinach.
b) Otwarcia i oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja
Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rędziny, która ze swoich prac sporządzi protokół.
c) Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają prawo zawarcia umowy oraz o wysokości
dotacji podejmie Wójt Gminy Rędziny w formie Zarządzenia.
d) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Rędziny, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Rędziny.

