Ministerstwo przedłużyło termin składania wniosków do
programu KLUB
data aktualizacji: 2020.03.17 autor: Walentyna Juszczak

(fot. archiwum )

Jeszcze do, 9 kwietnia kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach
rządowego programu KLUB. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
Ministerstwo Sportu podjęło decyzję dotyczącą wydłużenia terminów składania i
rozpatrywania wniosków a zadania z zakresu upowszechniania sportu.
Celem programu „Klub” jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez kluby sportowe, które
stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej
społeczeństwa.
Dofinansowaniem może zostać przeznaczone na podstawowe elementy wpływające na efektywne
funkcjonowanie klubu sportowego tj. wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.
Kluby mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej niż jednej sekcji. Za jedną sekcję

sportową uważa się wszystkich zawodników w danym klubie uprawiających określony sport,
niezależnie od dodatkowych podziałów ze względu na wiek lub płeć. Klub ubiegający się o
dofinansowanie jednej sekcji (zwany dalej: jednosekcyjnym) wnioskuje o 10 000 zł. Klub ubiegający
się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji (zwany dalej: wielosekcyjnym) wnioskuje o 15 000 zł.
Program „Klub” wspierając kluby sportowe ma przyczyniać się do budowy kapitału społecznego,
tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć
sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w
grupie, wytrwałość czy pracowitość. Zwiększona dostępność oferty sportowej może przyczynić się
również do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych (agresja, przemoc itd.). Ponadto,
poprzez promocję regularnego udziału w treningach sportowych, program wspiera rozwój kapitału
ludzkiego, działając na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, promocji regularnego
podejmowania aktywności fizycznej oraz zmniejszenia udziału osób z nadwagą lub otyłością.
Więcej informacji o programie, a także niezbędne formularze można znaleźć na stronie internetowej
ministerstwa sportu i turystyki.

Program klub nie jest jedynym zadaniem którego termin przyjmowania i rozpatrywania
wniosków został przedłużony. Termin rozstrzygnięcia wniosków na zadanie na zadanie:
„Wpieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” w ramach Programu
„Sport wszystkich Dzieci” został przesunięty do 7 kwietnia, a nie do 10 marca jak
zakładano przy ogłoszeniu naboru wniosków. Dłużej na wyniki konkursu ofert czekać muszą
także kluby, które złożyły wnioski w ramach programu „Sport dla Wszystkich”. Nowe
rozstrzygnięcie konkursu planowane jest także, na 7 kwietnia.
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