A. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
I.
Założenia ogólne Programu
Celem programu jest zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowcom
niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego i możliwości podnoszenia poziomu
sportowego oraz przygotowania zawodników w kategorii juniorów i młodzieżowców do
reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym. Cele szczegółowe określane są
przez polskie związki sportowe (pzs) oraz organizacje realizujące zadania z zakresu sportu
wyczynowego osób niepełnosprawnych.

1.1. Podstawowe zadania Programu
1. szkolenie kadry wojewódzkiej (KW)
a) młodzików (KWM);
b) juniorów młodszych, juniorów (KWJ);
2. szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w szkołach mistrzostwa sportowego i ośrodkach
szkolenia sportowego młodzieży (ossm)
a) zawodników zgrupowanych w publicznych szkołach mistrzostwa sportowego (sms);
b) zawodników zgrupowanych w niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego (nsms);
c) zawodników powołanych przez pzs do ossm, gimnazjalnych ośrodków szkolenia sportowego
młodzieży (gossm), licealnych ośrodków szkolenia sportowego młodzieży (lossm);
3. szkolenie młodzieży uzdolnionej w akademickich centrach szkolenia sportowego (acss),
wojskowych centrach szkolenia sportowego (wcss) i ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży
Ludowych Zespołów Sportowych (ossm LZS)
a) zawodników w acss;
b) zawodników wskazanych przez Wojskową Federację Sportu (WFS) do szkolenia
w ośrodkach szkolenia sportowego w ramach wcss;
c) zawodników wskazanych przez Krajowe Zrzeszenie LZS do szkolenia w ossm LZS;
4. przygotowanie i udział sportowców niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich (IP),
igrzyskach głuchych (IG), mistrzostwach świata (MS) i Europy (ME) i innych zawodach
mistrzowskich rangi krajowej i międzynarodowej;
5. przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz akademickich
mistrzostwach świata (AMS) w sportach letnich i zimowych;
6. prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu dzieci i młodzieży (SSM);
7. organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) – Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
(MPJmł), Mistrzostw Polski Juniorów (MPJ), jako podsumowanie szkolenia w systemie sportu
młodzieżowego (SSM);
8. nagrody finansowe MSiT dla najefektywniej pracujących klubów za wyniki sportowe
w SSM, przyznawane z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla sekcji młodzieżowych.
1.2. Postępowanie w konkursie ofert
1.2.1 Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert oraz realizacji zadania
1. Minister Sportu i Turystyki (Minister) ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań
zleconych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w zakresie szkolenia i współzawodnictwa
młodzieży uzdolnionej oraz sportu osób niepełnosprawnych w 2013 r.
2. Termin realizacji zadań nie może wykraczać poza okres od 1 stycznia 2013 r. do
31 grudnia 2013 r.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formularzach zamieszczonych zgodnie ze
wzorem zawartym w załączniku nr 1.1 do Programu i w ogłoszeniu konkursowym na stronie
internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT).
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres
podmiotu oraz rodzaj zadania.
5. Oferty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową pod adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, w terminach określonych
w ogłoszeniu konkursowym.
6. Otwarcie ofert i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną
dokonane w ciągu 20 dni roboczych po upływie terminu składania ofert. Ocena ofert zostanie
przekazana Komisji Oceniającej powołanej przez Ministra.
7. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego
dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra nie przysługuje odwołanie.

8. Całościowe lub częściowe wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń,
w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT www.bip.msit.gov.pl oraz na stronie internetowej MSiT
www.msport.gov.pl.
9. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), art. 47
i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie
dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. Nr 156, poz. 1051).
10. W części szczegółowej Programu określono Oferentów uprawnionych do realizacji zadania.
1.2.2 Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:
1. Spełnienie wymogów formalnych - Oferent winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony
formularz oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.
2. Zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi
w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru.
3. Zasięg działania oferentów oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na
możliwość realizacji zadania.
4. Cele statutowe Oferenta ukierunkowane na realizację zadań z zakresu szkolenia młodzieży
uzdolnionej sportowo.
5. Doświadczenie Oferenta w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ocena oparta będzie
na danych zawartych w ofercie, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych
zadań).
6. Zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy.
7. Udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego,
funduszy UE oraz innych źródeł.
8. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania.
9. Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych
środowiskach.
10. Rzetelność i terminowość rozliczeń realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były
zlecane).

