
Zarządzenie W 2912014
Burmistrza Nysy

z dnia 30 grudnia 20l4 roku

w sprawie ogłoszenia otwańego konkursu projektów na wsparcie rozwoju spońu na terenie
Gminy Nysa na rok 2015.
Na podstawie § 8 ust. 2 Uchwały Nr Llll/789/1o Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2o1or.
w sprawie określenia warunków itrybu wspierania finansowego zidania własnego óminy Nysa
w zakresie twolzenia warunków splzyjających ro lwojowi spońu (Dziennik urzędow-y wolew-óożwa
opolskiego Nr 149, poz. 1787)

ogłaszam
konkurs projektów na wsparcie rozwoju spońu na terenie Gminy Nysa na rok 2o15.

§1przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje
w ramach ogłoszonego konkursu projektów

Niniejszy konkurs dotyczy projeków, których realizacja w sposób bezpośredni pęyczyni się do
PoPraWY warunków uPrawiania spońu oraz upowszechniania i kzewienia sportu ńa tlre-nie ońinyN sportowych, popżez ych reprezentującycńG anizowanych przez poN 5 roku przeznacza si sokości 45.0O0,0O zł

§2
Terminy realizacji projektów.

Dof|nansowanie udzielane pzez Gminę Nysa na podstawie niniejszego ogloszenia obejmuje
projekty realizowane W okresie od 15 stycznia 2015 r. do 30 listopada 2015 r. -

§3
warunki merytoryczne, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie.

1. w konkursie proiektów mogą uczestniczyc kluby spońowe nienalezące do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalńość spońową na terenie
Gminy Nysa i uczestniczące we wspóżawodnictwie sportowym prowadzonym w określonej
lVsłnlinie spońU pzez polski związek spońowy lub podmiot działający z jego u§oważnienia,
2, projekt moze byó zrealizowany, jeżeli klub pzystąpi w terminie do konkursu poektów izłoży
W terminie wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.
3. KIub zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i zeczowe do realizaĆji projektu.
4. Zakres realizacii projektu, szczegółowe warunki Wydatkowania środków z dotacji ijej rozliczenia,
zostaną określone W umowie zawartej pomiędzy Gminą Nysa a klubem.
5. zgłoszony projekt powinien mieó istotne znaczenie dla twozenia i poprawy warunków
spzyjających uprawianiu sportu na terenie Gminy Nysa oraz upowszechniania i kźewienia spońu
na terenie Gminy Nysa,
6. Zgłoszony projekt powinien być mozliwy do realizacji pzez k|ub.
7. projekt powinien w istotny sposób oddziaływać na sferę organizacyjną spońu lub
wspołzawodnictwo spońowe i ich rozwój na wysokim poziomie.

§4
warunki finansowe, jakie powinien uwzględniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie

1. pżedmiotem dotacji, stanowiącej do 90% ogółu kosztów zgłoszonego projektu, może być
Wsparcie klubu spońowego W zakresie projektu obejmującego pokrycie:

a) wydatków na realizację programóW szkolenia spońowego,b) wydatków z tytułu zakupu spżętu sportowego lub ulepszenia posiadanego spzętu
spońowego służącego uprawianiu sporlu,c) kosźów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,d) kosźóW kożystania z obiektóW spońowych dla celów szkolenia spońowego,

9) wydatków z iftułu wynagrodzenla kadry szkoleniowej,f) wydatków bieźących z tytułu utżymania uządzeń sportowych służących uprawianiu
sportu,



s) wydatków z tytułu pżygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika
W zawodach spońowych,

2. Z dotaqi nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

3) wypłaty wynagrodzeń d|a zawodników lub działaĆzy klubu iportowego,b) transferu zawodnika pomiędzy klubami spońowymi,c) zapłaty kar, mandatów i innych oplat sankcyjnych nałozonych na klub spońowy lub
osoby w nim zrzeszone,

d) zobowiązań klubu sporlowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub Wykupu papieróW
, WańoŚciowych oraz kosztóW obsługi zadłużenia.
3, wsparcie realizaqi projektu oznacza dofińansowanie kosztów jego realizacji do gQ%, przy
czym wkład się sróoii finansowL własne, środki
finansowe z
moŻebyóniYiopłatyodadresatóWprojektu,nie
4. FinJnsowy wkład własny wnioskodawcy pochodzący z jego środków finansowych,
ewentualnYch wPłat i opłat od adresatów projektu oraz z innych źróóei niz środki publiczne winien
zostaó udokumentowany na rachunku wnióskodawcy wskazanym do pzekazania dotacji lub

zenia o konkursie może otżymaĆ
ekt pod Warunkiem, że każdy

finansowany dotacją udzielaną na warunkachi w trybie niniejszego konkursu oraz dotacją udzielaną z budżetu'óminy Nysa na zaśadach
iw trybie pzepisów ustawy o działalności poz$ku publiczńego io wolontariaóie.

Terminy składania wniosków o udzielenie aoi$i o.". dokumenty, które należy dołączyć do
wniosku.

1. Termin składania wniosków_ o_ udzie|enie dotacji wspieĘącej dany projekt, zwanych dalej
wnioskiem, upływa 9 stycznia 2()15 r.
2. wnioski w zaklejonych kopertach z dopiskiem ''konkurs projektów wspierających rozwój
spońu na terenie Gminy Nysa na rok 2015

wu wniosku do Uzędu.
alizacji projektu należy złożyć na formulazu,

stanowiącym zaĘcznik nr,l do Uchwały Nr Llll/789/1o Rady Miejskiej w Ńysie ź dnia 1o listopada
2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania iinanśowego zjdania własnego Gminy
Nysa w zakresie twożenia warunków sprzyjających rozwojowi spońu.-wniosek powinienlawierać
Wszr/sikie informacje i dokumenty źądane pżez Burmistża NysyW treści formulaza.
4, Część ll pkt. 6 wniosku wymienionego w ust. 3 (Zakłidane rezultaĘ realizacji projeł:tu
w _zakfesie roałvoju spońu na terenie Gminy Nysa) musi zawierać ińrormaqę na temat
zakładanych, możliwych do osiągnięcia wyników spońowych w 2015 r. ni różnych
szczeblaGh klas rozgryrlvkowych.
5. Do wniosku nalezy dołączyć:- statut klubu lub inny dokument określający pzedmiot działalności klubu spońowego,- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednic wyciąg z ewidencji iub innó dokumenty

potwierdzające status prawny klubu sportowego i umocówanie osób gó reprezentujących,- licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w rozgrywkach iżawodach ocipowieóniego
polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego ń jego imieniu,- sPrawozdanie merYtoryczne za rok2013lub za okres dzialainóści dla podmioiów nowopowstałych,- sPrawozdanie finansowe za rok 2013 |ub za okres działalności dla podmiotów nowopowstaĘch,- informację o osiągniętych wynikach sportowych w loku 2014 na różnych szczeblach klas
rozgryWkowych,

- listę szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych zawodników tj. imieniai ;cencji, ewentualnie do'kumentu uprawniającego dou |igowych lub WspóŁawodnictwie spońowym,- d nieodpłatnego wykonania prolektu, u*zglęOnialącą
planowaną wysokośó pobieranych wpłat od uczestników prÓlektu,- kwalifikacje osób, plzy udziale których klub zamieźa reaiizować projekt,



6. Wszystkie oryginały dokumentÓW i ośWiadczenia załączane do Wniosku lub składane W toku
staó podpisane pżez osoby Upoważnione doe kserokopie dokumentów powinny zostać
soby upoważnione.

W oczekiwanei wysokości. pzyznaniem dotacji lub pzyznaniem dotacji

Terminy, tryb i kryteria stosowane poy *yuo§.|" projektów oraz tryb ifoma wypłaty dotacji
'1. otwarcie złożonych wniosków nastąpi w terminie 7 dni, licząc od dnia następującego po upływie

terminu przyjmowania wniosków, określonego w § 5 ust. 1 ogłoszenia, ńat'oinia-st dokonanie
wyboru nastąpi do dnia 14 stycznia 2o15r.

2_. Ąożone wnioski będą opiniowane ]]od Względem formalnym i merytorycznym pżez Komisję
Konkursową powołaną Zażądzeniem BurmistŻa Nysy.
3. odzuceniu podlegają wnioski:

a) złożone po terminie,
b) złożone na innych drukach niż określone w § 5 ust. 3 ogłoszenia,c) podpisane pzez osoby nieupoważnione do ieprezentońania klubu sportowego,
d) zawierające braki formalne,

mi statutowymi klubu składającego wniosek,

i opiniowaniu WnioskóW:

ormulażu Wniosku, podpisany pżez osoby
upoważnione,

c)
d)
e)

0

prawidłowo i kompletnie wypełniony formulaż Wniosku,
ce|e statutowe zgodne z ogłoszeniem o konkursie,
dołączony aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru wraz
z umocowaniem osób go reprezentujących,
dołączone sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 lub za okres działa|ności dla
podmiotóW nowopowstałych,

g) dołączone sprawozdanie finansowe za rck 2013 tub za okres działa|ności d|a podmiotów
noWopowstałych,

h) dołączona informacja o osiągniętych wynikach spońowych w roku 2014 na różnych
szczeblach klas rozgrywkowych,

i) dołączony statut klubu lub inny dokument określa.jący pżedmiot działalności klubu,j) dołączona łicencja lub inny dokument uprawniająiy'do udziału w rozgrywkach izawodach
, , odpowiedniego po|skiego związku spońowego lub podmiotu działającJgó w jego imieniu,
k) dołączona lista szkolonych zawodników ż podaniem oanycn biouiowyóh- zawodnikówtj, imienia i nazwiska oraz numeru posiadanej licenćli, ewentuainie dokumentu

uprawniającego do uczestnictwa w rozgrywkach i zawodach ligowych lub
wspóżawodnictwie spońoWym,

l) dołączona deklaracja o zamiaże odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu,
uwzględniająca planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestńików-projektu, 

'

tórych klub zamierza realizować projekt,
aniu i opiniowaniu wniosków:

iony podmiot, rozumiana jako doświadczenie
w pzypadku stwierdzenia braku możliwości

b) znaczenie zgłoszonego pĄektu dla ,",J;:'":;ffJ"Tl'il?iiil'3?lT;y Nysa wraz
izacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe
zamiezonych efektóW szkoleniowych (0-5 pK.),
w odniesieniu do zakresu zeczowego projektu

(o-5 pkt,) pełną kalkulację kosżóW kwalifikowanych)

d) planowany udział środków własnych klubu spońowego, w tym udział środkówpochodzących z innych źródeł na realizacię zadańia 1minńum 10ło wkład ń..ny) 1o-spkt.); w pzypadku stwierdzenia wkładu właśnego klubu spońowego poniżej 10% wńiosek
zostaje odrz ucony,

e) wkład żeczow, osobowy, w tym praca społeczna członkóW k|ubu sportowego (o-5 pkt.)D ocena dotychczas realizowanych projektów z udziałem środków z budzeń o.rv r.ly.",



w tym żetelność, terminowość oraz sposób rożlic.zania otzymanych na ten cel środków(0-3 pkt.)
6, komisja wskazuje ofeńy, na które proponuje się udzielenie dotacji albo nie pżyjmuje żadnejofeńy, przy czym;

ię oferty, które uzyskały minimum 5Oo/o
y merytorycznej i finansowej,
listy rankingowej do wyczerpania pżeznaczoną
ofeń,
staną przedstawione do akceptacji Burmistlzowi

projektóW otzymujących wsparcie finansowe
ażdy Wybrany projeK.

do zawarcia umowy dotacji na Wsparcie rozwoju

a) dotacja będzie pzekazana po zawarciu umowy, w wysokości określonej ostatecznie
iniejszym ogłoszeniu o konkursie zostały ustalone na
Nysa na rok 2015 i mogą ulec zmianie po ostaiecznym

b) a dotacii
w zawartej umowie. z dotacji nie będą
umowy oraz przed pżekazaniem środków

c) W przypadku pzyznania dotacji w wysokr
obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktyczniepzyznanej,

§7
Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
Użędu Miejskiego W Nysie.
powiadomieni na piśmie,
ielenia wsparcia Burmistrz Nysy zawiera umowę

4, Decyzje.Burmistrza Nysy w sprawie. wyboru projektów i udzielenia dotacji nie są decyzjamj,
w rozumieniu kodeksu postępowania adminiskacyjnógo i nie stosuje się do nićh trybu odwóania,
5. Warunkiem zawarcia umowy jest:
a) w pzypadku pżyznania dotacji We wnioskowanej Wysokości dołącżenie ośWiadczenia
, , o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym ifalitycznym w dniu podpisania umowy.b) w pzypadku przyznania dotacji w wysokości ińnej niż wnioskowana dołączenie:

- korekty kosztorysu i zaktualizowanego harmonogramu realizacji projeńu,
- dołączenie oświadczenia o zgodności odpisu z repśtiu 

- ze stanem prawnym
_ _ ifakiycznym W dniu podpisania umowy,
6. Burmistrz NYSY zastrzega sobie prawo uniewaznienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia
umowy na skutek:

o naruszenia prawa pźy ocenie wniosków,
zmiany okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyboru
owy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie móZna było

wykonanie za*ądzeniapowierza się tlaczelnir§w1 wydziału kultury, sportu i Turystyki.

zażądzenje podlega ogłoszeniu na tablicy 
"nrj.l"ń 

uzędu Miejskiego w Nysie oraz w Biu|etynie
l nf ormacji Publicznej.

§{0

Zaządzenie Wchodzi W życie z dniem podpisania.


