10.03.2014

Poradnik juniora - dofinansowanie latania

PORADNIK

PORADNIK JUNIORA - DOFINANSOWANIE LATANIA

Wersja 10 marzec 2014 r.

10.03.2014

Poradnik juniora - dofinansowanie latania

1. Celem niniejszego poradnika jest pomoc dla juniorów, którzy chcą pozyskać dotację na
realizację zadań sportowych - latania, z budżetu Miasta / Gminy / Województwa.
2. Do najważniejszych zasad pozyskiwania dofinansowania należą:
a. Wnioskodawca - czyli podmiot, który będzie składał ofertę realizacji planowanego
przez nas zadania. Najczęściej będzie to po prostu nasz macierzysty aeroklub. Aeroklub
w danym mieście może wnioskować o dotację z Urzędu Miasta / Gminy / Urzędu
Marszałkowskiego na terenie której klub się znajduje, lub z innego Urzędu Miasta pod
warunkiem, że oferta realizacji zadania dotyczy mieszkańców danego miasta.
Dla przykładu - Aeroklub ROW Rybnik należy do Rybnika, mimo to uprawniony jest
do złożenia oferty w Urzędzie Miasta „Rydułtowy” celem wsparcia finansowego
zawodów i treningów jego mieszkańca - Mateusza Siodłoczka.
b. Dofinansowanie zadań nigdy nie jest całkowite, dlatego realizując jakiś plan musimy
wykazać „wkład własny”. Procentowy udział dofinansowania wynosi 50% - 90%
całości zadania. Przykładowo - otrzymujemy 1.000 zł dofinansowania i musimy
wykazać dodatkowo od 100 zł do 500 zł wkładu własnego. Jednakże urzędnicy
oceniając wniosek patrzą na wkład własny, dlatego im więcej go wykażemy podczas
procesu planowania zadania, tym teoretycznie większe szanse mamy na otrzymanie
dofinansowania. Dokładna wysokość wkładu własnego określona jest w ogłoszonym
konkursie.

Rys. 1 W tym przypadku kwota dotacji wynosi maksymalnie 90%, zatem musimy wykazać co
najmniej 10% wkładu własnego

c. Każde działanie, które planujemy dofinansować musi być potwierdzone fakturą. Czyli
np. nie możemy uzyskać dofinansowania lub wykazać wkładu własnego na wynajem
szybowca, jeżeli nie otrzymamy za wynajem faktury.
d. Każda faktura musi być wystawiona na podmiot, który składa wniosek i następnie
realizuje zadanie. Zatem jeśli zadanie jest realizowane przez nasz aeroklub nie możemy
wnioskować o dofinansowanie pokrycia wynajmu szybowca lub kosztu holu podczas
latania w naszym aeroklubie, ponieważ Aeroklub „sam sobie” faktury nie może
wystawić. Natomiast można wnioskować o dotację na ubezpieczenie szybowca, koszty
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obsługi szybowca, paliwo do holówki, co obniży koszty naszej opłaty w aeroklubie za
loty na tym sprzęcie.
3. Pierwszym krokiem jest ustalenie terminów, w których można składać wnioski o dotację
oraz jakie podmioty mogą starać się o dotację. W przypadku mojego miasta jest to zwykle
Grudzień - dla projektów realizowanych w następnym roku, marzec dla projektów
realizowanych w drugim półroczu danego roku.
Jak dowiedzieć się kiedy będą ogłoszone konkursy?
a. Telefonicznie - dzwonimy do wydziału sportu danego urzędu i pytamy o orientacyjny
okres ogłoszenia konkursów na dofinansowanie zadań sportowych.
b. W przypadku otrzymania informacji, że konkursy będą ogłoszone w konkretnym
miesiącu rozpoczynamy śledzenie strony internetowej urzędu lub/i Biuletynu Informacji
Publicznej danego urzędu.
4. Wstępne przygotowanie oferty należy przygotować jeszcze zanim konkurs zostanie
ogłoszony (wyznając zasadę „nic na ostatni moment”). Należy zakreślić obszary, które
chcemy i możemy dofinansować. Na tym etapie, póki nie ma ogłoszonego konkursu
można posłużyć się dokumentacją z poprzedniego konkursu, który można znaleźć na
stronach urzędu.

Rys. 2 Przykładowo - co możemy pokrywać ze środków Urzędu Marszałkowskiego (Śląsk). Na
zielono, te najbardziej dla nas istotne
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Rys. 3 Przykładowo - co możemy pokrywać ze środków Urzędu Miasta

Powyższe obszary dofinansowania są pobrane z ogłoszonego konkursu na dofinansowanie
zadań sportowych w Urzędzie Marszałkowskim woj. Śląskiego oraz Urzędu Miasta
Rydułtowy. Zatem łatwo możemy zauważyć, że dofinansowaniu podlegają praktycznie
wszystkie obszary, które musi pokrywać zawodnik podczas przygotowań i startu w
zawodach.
5. Gdy mamy już ogłoszony konkurs należy dokładnie przeczytać treść ogłoszenia, by nie
popełniać prostych błędów, które mogą nieść za sobą odrzucenie oferty.
6. Przygotowanie oferty odbywa się poprzez wypełnienie wniosku. Wzór wniosku
publikowany jest razem z treścią ogłoszenia o konkursie, lub dostępny jest w osobnym
dziale. Każdy urząd powinien korzystać z tego samego wzoru oferty, jest to określoną
odpowiednią ustawą. Jednakże wzory czasami ulegają drobnym zmianą, dlatego najlepiej
jest każdorazowo pobierać aktualny wzór oferty dostępny na stronie urzędu.
7. Przykładowo wypełnione oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie sportu
zaprezentowane są w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego poradnika.
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