DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA SPORTU
Warszawa, dnia 6 marca 2020 r.
Poz. 19
DECYZJA NR 14
MINISTRA SPORTU1)
z dnia 6 marca 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ogłoszenia Programu „Sport Wszystkich Dzieci”
w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci
i młodzieży
Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 847 i 1495) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie
przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638) ustala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do decyzji nr 41 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 listopada
2019 r. w sprawie ogłoszenia Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez
wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 68)
wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w rozdziałach I, VI, VIII, IX oraz XI w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „Ministerstwo
Sportu i Turystyki”, zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami
„Ministerstwo Sportu”;
2) użyte w rozdziałach I, VI, VII oraz IX w różnej liczbie i różnym przypadku, wyraz „MSiT” zastępuje się
użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem „MSport”;
3) użyte w rozdziałach V, VI oraz XI w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy „Minister Sportu
i Turystyki” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „Minister
Sportu”;
4) rozdział V otrzymuje brzmienie:
„Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego
dysponentem jest Minister Sportu. Na realizację Programu w 2020 roku przeznacza się kwotę 50 502
920 zł w podziale na zadania:
1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 22 200 000 zł (w ramach dodatkowego naboru do
rozdysponowania pozostanie kwota 21 200 000 zł)
2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 8 000 000 zł
3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych

1) Minister

Sportu kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U.
poz. 2380).
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przez polskie związki sportowe – 20 302 920 zł
Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności
od wysokości przychodów FRKF.”;
5) w rozdziale VI, Główne warunki realizacji zadania, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„projekt „Lokalny Animator Sportu” może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 marca 2020 r. do
31 grudnia 2020 r. Dofinansowanie pracy animatora środkami finansowymi przekazywanymi przez
MSiT może odbywać się w okresie od 1 marca do 30 listopada 2020 r. Zadanie ma charakter
ogólnopolski - będzie realizowane we wszystkich województwach.”;
6) rozdział VII otrzymuje brzmienie:
„Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział
środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w poniżej określonej wysokości
odpowiednio dla poszczególnych zadań:
1. Zadanie Projekt „Lokalny Animator Sportu” - udział środków własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł wskazanych we wniosku jak i przy rozliczeniu zadania nie może być
mniejszy niż 50% całości kosztów bezpośrednich zadania dotyczących zatrudnienia animatora.
Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, Unii
Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków
przekazanych przez MSport (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów). Środki
finansowe związane z pokryciem kosztów bezpośrednich ze środków MSport można przeznaczyć na:
1) pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej (trenerskiej) dla osób bezpośrednio realizujących
zadanie,
2) ewaluację, monitoring i kontrolę realizacji zadania,
2. Zadanie „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” - udział środków
własnych wskazanych we wniosku i rozliczeniu zadania nie może być mniejszy niż 20% całości
kosztów zadania (w tym również zadań jednostkowych, którymi są poszczególne imprezy sportowe
będące składowymi zadania). Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu
terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można finansować
ze środków przekazanych przez MSport (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).
Środki finansowe związane z pokryciem kosztów bezpośrednich ze środków Msport można
przeznaczyć na:
1) dyplomy, medale, puchary,
2) transport: uczestników, urządzeń i sprzętu,
3) wynajem: obiektów, urządzeń i sprzętu,
4) promocję zadania, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze,
5) obsługę sędziowską,
6) obsługę techniczną,
7) obsługę medyczną,
8) wyżywienie,
9) zakwaterowanie,
10) inne koszty bezpośrednie (niezbędne do realizacji zadania, które należy określić w preliminarzu
finansowym) – do akceptacji Ministra Sportu.
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3. Zadanie „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych
przez polskie związki sportowe” - udział środków własnych wskazanych we wniosku i rozliczeniu
zadania nie może być mniejszy niż 30% całości kosztów zadania (w tym również zadań
jednostkowych). Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu
terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można finansować
ze środków przekazanych przez MSport (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).
Środki finansowe związane z pokryciem kosztów bezpośrednich ze środków MSport można
przeznaczyć na:
1) obsługę: instruktorską, trenerską,
2) dyplomy, medale, puchary,
3) zakup i dystrybucję sprzętu sportowego,
4) promocję i wydawnictwa,
5) transport: uczestników, urządzeń i sprzętu,
6) wynajem: obiektów, urządzeń i sprzętu,
7) wyżywienie,
8) zakwaterowanie,
9) obsługę techniczną,
10) inne koszty bezpośrednie - do akceptacji Ministra Sportu (niezbędne do realizacji
przedsięwzięcia, które należy określić w preliminarzu finansowym, z wyłączeniem kosztów
osobowych związanych z koordynacją zadania nr 3). Ze środków MSport można pokryć koszty
pośrednie naliczane od sumy kosztów bezpośrednich finansowanych ze środków MSport
w poniżej określonej wysokości odpowiednio dla poszczególnych zadań:
1) Projekt „Lokalny Animator Sportu” – do 10%.
2) Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – do 8%.
3) Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie
związki sportowe – do 10%. Koszty pośrednie dla wszystkich zadań mogą być przeznaczone
wyłącznie na:
1) pokrycie kosztów wynajmu lokalu biurowego,
2) zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych,
3) pokrycie kosztów łączności (połączeń telefonicznych), Internetu i korespondencji, 4) opłaty
bankowe,
5) opłaty za nośniki energii,
6) koszty realizacji zamówień publicznych,
7) koszty niezbędnych podróży służbowych, np. wizytacji, kontroli w zakresie realizowanej umowy
itp.,
8) wynagrodzenie osób obsługujących zadanie, tj. wyłącznie obsługi księgowej, koordynatora
projektu – krajowego/regionalnego/wojewódzkiego,
9) prowadzenie i obsługa strony internetowej/portalu (dot. wyłącznie zadania nr 1)
10) inne koszty pośrednie - do akceptacji Ministra Sportu (niezbędne do realizacji przedsięwzięcia,
które należy określić w preliminarzu finansowym). Ze środków MSport nie można dofinansować
kosztów pośrednich w zakresie:
1) remontów biura,
2) wyposażenia biura w meble,
3) badań i ubezpieczeń pracowniczych,
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4) doszkalania pracowników,
5) odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii,
6) funduszu socjalnego,
7) ryczałtów samochodowych.
4. Wysokość wnioskowanego dofinansowania nie może być wyższa od kwot określonych
w rozdziale V ust 1,2 i 3.”;
7) w rozdziale IX w pkt 1 ppkt a otrzymuje brzmienie:
„a) dla zadania nr 1 - Projekt „Lokalny Animator Sportu” – do dnia 13 marca 2020 r.,”;
8) rozdział X otrzymuje brzmienie:
„Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi odpowiednio:
a) dla zadania nr 1 – nie później niż do dnia 24 marca 2020 r.,
b) dla zadania nr 2 – nie później niż do dnia 20 marca 2020 r.,
c) dla zadania nr 3 – nie później niż do dnia 10 marca 2020 r.”.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sportu
Danuta Dmowska-Andrzejuk

