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Mikrodotacje, maksymalne
Codzienne zmagania
lokalnego animatora
sportu przypominajà
jednà z olimpijskich
dyscyplin – bieg przez
przeszkody.

rowadzanie ma∏ego klubu sportowego nie jest
sprawà prostà. JeÊli ktoÊ myÊla∏, ˝e po spotkaniu za∏o˝ycielskim stowarzyszenia kultury fizycznej b´dzie ju˝ tylko ∏atwiej, mo˝e czuç si´
rozczarowany. Szczególnie jeÊli za∏o˝enie klubu to
inicjatywa lokalna, której pomys∏odawca bardziej
„sam” chce pchnàç m∏odzie˝ i dzieci do aktywnoÊci
ni˝ wychodziç naprzeciw palàcym potrzebom.
Ten poczàtkowo niema∏y wysi∏ek organizacyjny to Rubikon wielkiej mened˝erskiej przygody.
OczywiÊcie, potem nie brakuje problemów, ale
nie powinniÊmy si´ zniech´caç. Sportowcy si´
nie poddajà.
„Polski sport? Takie poj´cie nie istnieje” – tak zatytu∏owa∏a niedawno swój artyku∏ „Polska Times”
w kontekÊcie igrzysk olimpijskich. Czy redaktorzy
gazety majà racj´? Najwa˝niejsze „k∏opoty” w∏adz
PKOl to znalezienie strategicznych sponsorów, wybór oÊrodka szkoleniowego, dobór kadry, okreÊlenie
honorariów itp. Cel jest w zasadzie jeden – wyniki.
JeÊli wyniki na tle tytanów sportu (USA, Chiny czy
Niemcy) sà nieporównywalne, to oczywiÊcie o polskiej pot´dze sportowej nie mo˝e byç mowy.
Zgo∏a inne „k∏opoty” majà ludzie, którzy
na swoje barki wzi´li sport w skali mikro –
lokalni animatorzy sportu.
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Niestety, wcià˝ wiele nowoczesnych inwestycji
jest zarzàdzanych nie na miar´ zastosowanych
tam technologii. Ten proces wymiany kadr trwa,
to cieszy. Zdolni studenci ju˝ na studiach przygotowujà si´ do nowej roli, wykorzystujàc mo˝liwoÊci, jakie stwarza im uczelnia (sta˝e, kursokonferencje), by w momencie ukoƒczenia studiów nie
byç „zielonymi”, a w sytuacji idealnej byç w zasi´gu r´ki burmistrza czy wójta, kiedy pojawia si´
widmo wakatu w OSiR-ze.
Póki co w wielu gminach sportem zarzàdzajà domoroÊli mened˝erowie. OczywiÊcie wielu z nich zas∏uguje na wielki szacunek: organizujà innym zaj´cia sportowe, zawody, festyny. Czasoch∏onnoÊç tych
zaj´ç jest ogromna. Ja sam, jako prezes ma∏ego klubu, mog´ potwierdziç, ˝e pierwszym i jedynym „˝yciem” szefa klubu sportowego jest... klub.
Doba ma jedynie 24 godziny a lokalny animator
(prezes, cz∏onek zarzàdu, kierownik, trener) dostosowane do tego moce przerobowe, wi´c na porzàdku
dziennym jest gaszenie przeró˝nych po˝arów organizacyjnych, bez szans na spokojnà planistycznà
prac´ mened˝era. Ale sà tacy, którzy wychodzà poza te okreÊlone przez imprezy i szkolenia ramy, jak
organizowanie konferencji, kursów, zlotów etc.

Zawody…
Dyscyplina olimpijska?

Determinacja wielu
ludzi zwiàzanych
z ma∏ymi klubami jest
tak silna, ˝e nawet
niech´ç lokalnego
samorzàdu nie
przekreÊli ch´ci
realizacji zamierzeƒ.
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Animatorzy sportu cz´sto asystowali przy narodzinach spo∏ecznego przedsi´wzi´cia (klub), póêniej
byli autorami pierwszego wniosku o przyznanie
Êrodków na pierwszy sprz´t sportowy, nast´pnie pojawi∏ si´ zapewne wniosek o zadanie zlecone typu
„Dzieƒ Dziecka” czy „Zima w MieÊcie”. Po drodze
oczywiÊcie czeka∏o skrupulatne rozliczenie napisanych uprzednio projektów. Zadania PKOl udadzà
si´ lepiej lub gorzej (zwykle niestety gorzej), tymczasem zamierzone dzia∏ania klubu sportowego cz´sto
koƒczà swój ˝ywot na papierze. Determinacja wielu
ludzi zwiàzanych z ma∏ymi klubami jest tak silna, ˝e
nawet niech´ç lokalnego samorzàdu nie przekreÊli
ch´ci realizacji zamierzeƒ. Ten bieg z przeszkodami
po dotacje móg∏by byç spokojnie konkurencjà olimpijskà, jeÊli za∏o˝yç kryteria wytrzyma∏oÊciowe oraz
wielop∏aszczyznowe. Jak ci´˝ka jest to materia, wiedzà tylko sami zainteresowani, bo zwykle projekt pisze, realizuje i rozlicza jedna, góra dwie osoby.

Kadry
Cieszy mnogoÊç uczelni majàcych w swoim profilu animacj´ sportu, zarzàdzanie obiektem sportowym, zarzàdzanie klubem sportowym itp. Co roku
na rynek trafia fala ch´tnych gotowych realizowaç
mened˝erskie pasje. W koƒcu boom na inwestycje
sportowe wspierane dotacjami unijnymi powinien
byç uzupe∏niany przez kapita∏ ludzki.

W sytuacji, gdy dysponujemy odpowiednià infrastrukturà, pozwalajàcà na zorganizowanie zawodów sportowych, reszta powinna pójÊç ju˝ jak
z p∏atka: ustalenie terminu zawodów, zaproszenie
zawodników, promocja imprezy, powiadomienie
o imprezie odpowiedniego zwiàzku sportowego,
zapewnienie s´dziom honorariów (w ró˝nej wysokoÊci, zale˝nie od rangi zawodów), opieki lekarskiej, osób odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo
imprezy (czasem masowej), wreszcie przeró˝ne
protoko∏y, za∏àczniki...
Czy po takich emocjach mo˝na si´ póêniej jeszcze cieszyç ze zwyci´stwa swojego zespo∏u? Dla
organizatora triumfem jest ju˝ najcz´Êciej pierwszy gwizdek.

Jak uzyskaç dofinansowanie?
Przede wszystkim nasza inicjatywa musi mieç
form´ prawnà. Najlepiej gdy jest to stowarzyszenie
kultury fizycznej lub „eventowy” profil firmy.
Pierwsza formu∏a jest bardziej powszechna i wskazana, choç tzw. pracy biurowej jest o wiele wi´cej
(o czym poni˝ej).
JeÊli us∏ugi zlecone przez samorzàd mia∏aby natomiast Êwiadczyç firma, wówczas oprócz oferty, czasu rekomendacji i umowy wystawionej przez inne
podmioty, dla których firma Êwiadczy∏a us∏ugi z zakresu sportu i rekreacji, kolejnym dokumentem ∏àczàcym z gminà jest w∏aÊciwie wystawiona faktura.
wrzesieƒ/paêdziernik 2008

Gwarancji przyznania
Êrodków nawet na
najlepiej napisany
projekt nie ma.
O przyznaniu Êrodków
decydujà w pierwszej
kolejnoÊci wymogi
formalne, w nast´pnej
cel projektu, liczba
uczestników oraz
spodziewane efekty.

Szybko i ekonomicznie. Sprawa ze stowarzyszeniami jest nieco bardziej skomplikowana.

Znaleêç odpowiedni konkurs
Na stronach internetowych miast i gmin – najcz´Êciej w zak∏adce sport – samorzàd og∏asza konkursy
na realizacje dzia∏aƒ z zakresu sportu i kultury fizycznej. Informacji o zbli˝ajàcych si´ konkursach
udzieli tak˝e lokalny wydzia∏ sportu. Miasto/gmina
na stosownych formularzach – równie˝ dost´pnych
w internecie – informuje przysz∏ych beneficjentów
o terminach sk∏adania ofert, wysokoÊci dotacji i formie (wsparcie lub powierzenie realizacji zadania).
Samorzàd wymaga tak˝e najcz´Êciej nast´pujàcych
dokumentów:
■ oÊwiadczenia o niezaleganiu w ZUS,
■ KRS lub wyciàgu z ewidencji potwierdzajàcego
status prawny,
■ sprawozdania merytorycznego (sk∏adanego do
organów wewn´trznych),
■ sprawozdania finansowego (sk∏adanego do organów wewn´trznych),
■ umowy partnerskiej (jeÊli nie organizujemy imprezy, zawodów na w∏asnym obiekcie).
Wniosek i za∏àczniki, zwykle oko∏o kilkunastu
stron, nale˝y zwykle z∏o˝yç we wskazanym miejscu
i terminie. Od og∏oszenia konkursu do zakoƒczenia
sk∏adania ofert up∏ywa przewa˝nie oko∏o 30 dni.

Impreza, czyli event oraz szkolenie
Samorzàd pos∏uguje si´ pewnymi kierunkami
przyznawania dotacji. Pod terminem impreza kryjà
si´ festyny sportowe, zawody, turnieje, regaty etc.
Impreza jest swoistym Êwi´tem sportowym, w którym rywalizujà bàdê relaksujà si´ aktywnie jej
uczestnicy.
Szkolenie w swoim zamyÊle to systematyczne zaj´cia sportowe o okreÊlonym profilu pod okiem
uprawnionego instruktora. Oferta na szkolenie powinna zawieraç opiek´ instruktora, zakup drobnego
sprz´tu sportowego, wod´ do picia – to przy dyscyplinach mniej „technicznych”. Oferta na imprez´
w zale˝noÊci od skali mo˝e rozciàgaç si´ na kilkadziesiàt punktów i tutaj nikt si´ nie zdziwi, gdy oferent umieÊci wynajem przenoÊnych toalet, ekip´ dokumentujàcà imprez´, dêwig, scen´ itp. DoÊwiadczenie nauczy∏o wiele samorzàdów, ˝e najlepszym
rozwiàzaniem jest wynaj´cie w drodze konkursu
ofert firmy „eventowej”, która, jak ju˝ si´ rzek∏o
wczeÊniej, wystawi faktur´ opiewajàcà na ustalonà
kwot´. Oszcz´dzà na tym wszyscy mas´ czasu.

Organ opiniujàcy
To zespó∏ ludzi (przewa˝nie radni), których doÊwiadczenie i wiedza odnoÊnie sportu i rekreacji
uprawnia do oceny zebranych ofert, których przewrzesieƒ/paêdziernik 2008

Zaktualizowany kosztorys
Szcz´Êliwy ten, kto uzyska∏ po˝àdane wsparcie.
Przewa˝nie pieni´dzy nie starcza dla wszystkich,
wi´c komisja tnie koszty, ˝eby ka˝dego uszcz´Êliwiç. Nagminne jest „ucinanie” np. ok. 30% wnioskowanej sumy, wi´c jeÊli oferta zostanie delikatnie zawy˝ona (np. o 10 %), wówczas brakuje nam ju˝ tylko 20%, co jest na poziomie realnoÊci przedsi´wzi´cia. Nie sugerowa∏bym cz´stego stosowania tej metody z kilku powodów. Po pierwsze, ofert´ opiniujà
znawcy, po drugie, nasze przedsi´wzi´cie ma mieç
ramy spo∏ecznej dzia∏alnoÊci. Poza tym sport ma byç
silny systematykà, a nie jednorazowym wystrza∏em.
Z obiecanych Êrodków beneficjant proszony jest
o zaktualizowanie kosztorysu, który tworzony by∏
(np. jak to by∏o na Mazowszu) cztery miesiàce wczeÊniej.
Po podpisaniu umowy mo˝emy wydawaç pieniàdze zgodnie z przeznaczeniem. Szkolenie musi mieç
swojà ciàg∏oÊç, choç bywa i tak, ˝e szkolenie ju˝
trwa, a umowa wcià˝ nie jest podpisana, ale o tym
oficjalnie si´ nie mówi.

Rozliczenie
Zwykle odbywa si´ 30 dni po zakoƒczeniu projektu. Na druku urz´dowym nale˝y przedstawiç
odniesione efekty sportowe, promocyjne i spo∏eczne. Cele raczej si´ nie zmieniajà i sà raczej
oczywiste. Zbiór faktur, umów oraz zleceƒ nale˝y opisaç, skserowaç i opiecz´towaç.
Samorzàdy (chcia∏bym si´ myliç) nie przyznajà Êrodków dla osoby, która przygotowuje
wszystkie dokumenty, korzysta z w∏asnego telefonu, komputera, samochodu, inwestuje prywatny czas itp. Honorarium za koordynacj´
projektu jest cz´sto pomijane, a samo fizyczne
uczestnictwo w szkoleniu, imprezie i tym, co
aktualnie organizuje klub, jest zwykle ponad si∏y organizatora. Ale i tak warto!
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zaanga˝owanie

wa˝nie jest wi´cej ni˝ zak∏adanych Êrodków na ten
cel. JeÊli klub nie z∏o˝y oferty (oczywiÊcie spe∏niajàcej wymogi formalne), sam eliminuje si´ z ewentualnego wsparcia.
Gwarancji przyznania Êrodków nawet na najlepiej
napisany projekt nie ma. O przyznaniu Êrodków decydujà w pierwszej kolejnoÊci wymogi formalne,
w nast´pnej cel projektu, liczba uczestników oraz
spodziewane efekty.
Te logiczne kryteria bywajà czasem pomini´te –
zarówno na korzyÊç, jak i niekorzyÊç beneficjanta.
Decydujà lokalne relacje. OczywiÊcie zawsze nale˝y
ufaç, ˝e komisja jest uczciwa i bezstronna, w koƒcu
sport nigdy nie by∏ i nie jest partyjny, co wi´cej – jest
ponad podzia∏ami.

