Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr … z dnia …

Regulamin Pakietu wsparcia dla klubów
sportowych zrzeszonych w PZTS

I. WSTĘP
W dobie pandemii COVID-19 wprowadzane są kolejne ograniczenia działalności sportowej.
Wpływają one negatywnie na sferę finansową i społeczną całego środowiska tanecznego.
Pozbawione możliwości zarobkowania kluby, ponosić muszą stałe koszty związane m.in.
z wypłatami dla trenerów i instruktorów, wynajmem sal, oraz opłatami eksploatacyjnymi.
Niezależnie od programów rządowych i działań podejmowanych przez federacje i inne
organizacje, w trosce o zapewnienie integralności oraz ciągłości działalności, Pomorski
Związek Tańca Sportowego zainicjował prace nad wprowadzeniem Pakietu wsparcia dla
klubów sportowych zrzeszonych w PZTS. Priorytetem jest pomoc klubom w aktualnej sytuacji,
jak również umożliwienie właściwego dostosowania się do zmian w nadchodzącej
rzeczywistości i napędzenie rywalizacji sportowej po ustaniu sytuacji kryzysowej.
Głównymi celami Pakietu są:
1. zachowanie płynności finansowej klubów sportowych zrzeszonych w PZTS,
2. ochrona i utrzymanie zatrudnienia instruktorów i trenerów tańca sportowego.
II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
1. § 6 i § 7 Statutu Pomorskiego Związku Tańca Sportowego
2. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713)
III. PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA
Przedmiotem dofinansowania są
funkcjonowanie klubu sportowego:

podstawowe

elementy

wpływające

na

efektywne

1. wynagrodzenia oraz pochodne koszty trenerów lub instruktorów, na podstawie
zawartych z nimi umów (o pracę, zlecenia, kontraktu trenerskiego lub innej umowy
odpłatnej),
2. koszty prowadzenia działalności sportowej, w tym opłaty za lokal, w którym
prowadzona jest działalność statutowa, a także obsługa prawna lub administracyjna
klubu,
3. działalność promocyjna klubu i PZTS (wymagane zawarcie informacji
o otrzymanym wsparciu finansowym od PZTS w materiałach promocyjnych klubu).
IV. WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
Program skierowany jest do Członków Zwyczajnych PZTS, którzy na dzień składania wniosku
spełniają kryteria uzyskania dofinansowania od 1) do 4) wskazanych w ustępie 7 punktu VI.,
niniejszego Regulaminu.
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V. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
1. Pakiet jest finansowany ze środków Pomorskiego Związku Tańca Sportowego.
2. Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych).
3. Klub określa wnioskowaną kwotę, która nie może być wyższa niż 5.000,00 zł zgodnie z
ustępem 2 powyżej.
VI. OPIS, TERMINY i WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
Pakiet będzie realizowany poprzez dofinansowanie podstawowych elementów wpływających
na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego w czasie przestoju i po ustaniu stanu epidemii.
Główne warunki realizacji:
1. program może być realizowany wyłącznie w okresie od dnia podpisania umowy
pomiędzy klubem a PZTS do 30.06.2021 r.
2. środki finansowe muszą zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i na
warunkach określonych umową oraz zgodnie z treścią Regulaminu,
3. wymagane jest przedstawienie we wniosku informacji o:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

statusie Członka Zwyczajnego PZTS,
składce Członka PZTS na rok 2020,
braku zaległości w opłatach do PZTS,
wykupionych licencjach klubowych i zawodniczych w ostatnich 3 latach,
długości działania klubu w strukturach PZTS,
ilości zorganizowanych turniejów tańca od roku 2001,
posiadanych licencjach innych organizacji tanecznych.

Uwaga: Istotne informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach programu.
1. Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania, będą uregulowane w umowach
zawartych pomiędzy Pomorskim Związkiem Tańca Sportowego a wyłonionymi
w ramach opisanej procedury wnioskodawcami.
2. Realizacja Pakietu musi mieć charakter niekomercyjny – nie może zakładać osiągnięcia
dochodu.
3. Pakiet może być realizowany wyłącznie na terenie województwa pomorskiego.
4. Zadanie niniejszego Pakietu powinno być realizowane z najwyższą starannością,
w sposób i w terminach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
VII. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:
1. spełnienie wymogów formalnych oraz zgodność z założeniami pakietu,
2. zgodność zakresu merytorycznego z treścią i priorytetami przedmiotowego pakietu,
3. uzyskana suma punktów
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W zakresie naboru odrzuceniu podlegać będą wnioski:
1. sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,
2. podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania wnioskodawcy lub
nieopatrzone podpisem,
3. dotyczące zadań innych niż wymienione w Regulaminie,
4. złożone przez kluby nieuprawnione do udziału w naborze,
5. zawierające błędy formalne lub nieścisłości.
VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
1. Podpisany skan wniosku o przyznanie dofinansowania należy nadsyłać do dnia
15.11.2020 r. na adres: adam.zieciak@gmail.com i gruncik@gmail.com
2. Wniosek musi być sporządzony na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu oraz dostępnym pod adresem: http://taniecsport.pl/.
3. Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest moment wprowadzenia go do środka
komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby PZTS mógł zapoznać się z jego treścią.
4. Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione do
reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.
Pouczenie
1. Wszystkie pola wniosku muszą zostać czytelnie.
2. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być
złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
3. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów
(lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do
wniosku.
IX. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW
Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 22.11.2020 r.
X. PROCEDURA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
1. Ocena wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym jest dokonywana
przez członków 3-osobowej komisji merytorycznej powołanej przez Zarząd PZTS
w drodze Uchwały.
2. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje PZTS w formie pisemnej, po
zapoznaniu się z wynikami prac komisji.
3. Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu
kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.
4. Rozstrzygnięcia naboru są publikowane na stronie internetowej PZTS. O przyznaniu
środków wnioskodawcy będą powiadamiani również drogą elektroniczną, na podany
we wniosku adres e-mail.
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5. PZTS zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków
w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację zadania w ramach Pakietu nie
zostaną rozdysponowane w całości.
XI. ZASADY REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY
1. Przekazanie dofinansowania na realizację danego zadania następuje na podstawie
umowy zawieranej pomiędzy PZTS a wnioskodawcą.
2. Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadania reguluje umowa
o dofinansowanie.
3. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie w formie przelewu, zgodnie
z zasadami przekazywania zawartym w umowie.
4. Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępnienia na wniosek PZTS wszystkich
niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanego zadania – na warunkach
określonych w umowie.
5. Dokumentem niezbędnym do rozliczenia zadania jest Deklaracja rozliczenia środków
finansowych i rozliczenie rzeczowo-finansowe.
Załączniki:
1) Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania
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