KONKURS NA DOFINANSOWANIE SZKOLENIA MŁODZIEŻY W OŚRODKACH TENISA STOŁOWEGO,
POSIADAJĄCYCH WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – PROGRAM ROZWOJU
OŚRODKÓW TENISA STOŁOWEGO (PROTS).

Polski Związek Tenisa Stołowego, w drodze konkursu, ubiega się z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
dysponowania środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o dofinansowanie na szkolenie młodzieży
uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, w
szczególności w szkołach, centrach sportu i rekreacji, obiektach sportowych oraz klubach sportowych
(zwanych dalej Uczestnik konkursu), których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego
lub współfinansuje ona działania wymienionych podmiotów. Polski Związek Tenisa Stołowego, uwzględniając
strukturę organizacyjną sportu młodzieżowego w Polsce, podjął decyzję, aby pozyskane fundusze
rozdysponować w ramach Programu Rozwoju Ośrodków Tenisa Stołowego, którego beneficjentami mogą
zostać Uczestnicy konkursu spełniający wymagania konkursowe.

WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
1. Posiadanie wsparcia finansowego ze strony jednostek samorządu terytorialnego
2. Współpraca ze szkołami podstawowymi lub ponadpodstawowymi w zakresie niezbędnym do
zapewnienia edukacji szkolnej uczestnikom szkolenia sportowego w przypadku ich relokacji.
3. Współpraca z podmiotami mogącymi zapewnić zakwaterowanie, wyżywienie oraz całodobową opiekę
uczestnikom szkolenia w przypadku ich relokacji.
4. Posiadanie zaplecza sportowego oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia szkolenia.
5. Dysponowanie wysoko wykwalifikowaną kadrą trenerską.
6. Przedstawienie planu prowadzenia naboru uczestników szkolenia, uwzględniającego pozyskanie
minimum 50% uczestników spoza struktur.
7. Przedstawienie planu lokalnych działań komunikacyjnych i promocyjnych PROTSu.
8. Przygotowanie kosztorys wydatków związanych z realizacją PROTSu.
CELE PROGRAMU
1. Zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego
poprzez doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowej, w szkole
ponadgimnazjalnej lub w szkole ponadpodstawowej.
2. Zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny
do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.
3. Przygotowanie zawodników do rywalizacji sportowej na arenie międzynarodowej;

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Okres dofinansowania: wrzesień - grudzień 2019 roku (PZTS będzie wnioskował o przedłużenie projektu co
najmniej do końca roku szkolnego 2019 – 2020).
Wysokość dofinansowania: 8.000 - 12.050 zł/brutto/mies. (łącznie 32.000 - 48.200 zł/brutto).
Liczba podmiotów (ośrodków) dofinansowanych: 7 – 10 (maksymalnie jeden Uczestnik konkursu z danego
województwa).
Liczba uczestników szkolenia (zawodników) objętych dofinansowaniem: 10 – 12 (w tym min. 50% spoza
klubu).
Szkolenie musi być prowadzone zgodnie z „Programem szkolenia w sporcie: TENIS STOŁOWY”.

Załącznik nr 1
Szkoleniem mogą być objęci uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej, którzy posiadają aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu.

KOSZTY KWALIFIKOWANE


Trener koordynator – 3.000 zł/całkowity koszt zatrudnienia zleceniobiorcy /mies. (łącznie 12.000
zł/brutto)
 Trener zwykły – 2.000 zł/całkowity koszt zatrudnienia zleceniobiorcy/mies. (łącznie 8.000 zł/brutto)
POZOSTAŁE KOSZTY









Sprzęt sportowy (w tym m.in. okładziny i piłeczki)
Wynajem obiektów sportowych
Zgrupowanie/konsultacje krajowe
Zawody krajowe
Doszkalanie kadry szkoleniowej
Badania diagnostyczne
Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia (łącznie)
Ubezpieczenie zawodników

WARUNKI WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. Złożenie aplikacji konkursowej do 10.05.2019 roku do godziny 18:00. Aplikacja powinna zostać
przesłana mailowo na adres pzts@pzts.pl oraz listownie na adres PZTS ul. Puławska 300, 02-819
Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).
2. Spełnienie następujących warunków formalnych:
a) przedstawienie dokumentów poświadczających wsparcie finansowe ze strony samorządu
terytorialnego (kopia umowy);
b) przedstawienie dokumentów poświadczających współpracę ze szkołą podstawową lub
ponadpodstawową w zakresie niezbędnym do zapewnienia edukacji szkolnej uczestnikom szkolenia
sportowego, oświadczenie dyrekcji szkoły o współpracy;
c) przedstawienie dokumentów poświadczających współpracę z podmiotami mogącymi zapewnić
zakwaterowanie, wyżywienie oraz całodobową opiekę uczestnikom szkolenia, w przypadku
zakwaterowania poza internatem, dokumenty potwierdzające uprawnienia opiekuna do sprawowania
opieki nad dziećmi;
d) przedstawienie dokumentów poświadczających współpracę z placówką zdrowotną;
e) dokumentacja fotograficzna prezentująca zaplecze sportowe oraz sprzęt, na którym prowadzone
będzie szkolenie;
f) dokumenty lub ich kopie, poświadczające kompetencje zawodowe trenerów oraz ich sukcesy
sportowe;
g) przedstawienie planu rekrutacji uczestników Programu, uwzględniający rekrutację minimum 50%
uczestników spoza struktur Uczestnika konkursu;
h) przedstawienie planu lokalnych działań komunikacyjnych i promocyjnych PROTSu;
i) przygotowanie kosztorysu wydatków kwalifikowanych;
j) statut oraz dokument potwierdzający reprezentację osób składających ofertę konkursowa (np. odpis
KRS);
Niespełnienie któregokolwiek z warunków formalnych eliminuje oferenta z etapu oceny punktowej.
3. Zgłoszenia konkursowe oceniać będzie czteroosobowa Komisja powołana przez Zarząd Polskiego
Związku Tenisa Stołowego.
4. Komisja przyznawać będzie punkty według następujących kryteriów:

Załącznik nr 1
0 - 20 pkt - spójność oferty konkursowej, opis współpracy z podmiotami samorządu terytorialnego,
szkołami oraz podmiotami oferującymi zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników Programu w
przypadku ich relokacji;
0 - 20 pkt - jakoś obiektów i sprzętu sportowego;
0 - 20 pkt - kwalifikacje kadry trenerskiej;
0 - 10 pkt - plan rekrutacji uczestników Programu;
0 - 15 pkt - plan promocji lokalnej Programu;
0 - 15 pkt – kosztorys wydatków kwalifikowanych;
5. Spośród nadesłanych wniosków, spełniających wymagania formalne,
od 7 do 10 klubów, które uzyskają najwyższą liczbę punków konkursowych.

Komisja

wybierze

6. Dofinansowanie w ramach PROTSu uzyskać może maksymalnie jeden Uczestnik konkursu z terenu
danego województwa. W przypadku, gdy do PZTS wpłynie mniej niż 7 poprawnych wniosków, związek
zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby dofinansowanych Uczestników konkursu w ramach
programu PROTS.
7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do dnia 15.05.2019, do godziny 15:00 w sekcji Komunikaty strony
PZTS (www.pzts.pl). Wszyscy Uczestnicy konkursu zostaną również poinformowani o jego wynikach
drogą mailową.
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do karty oceny punktowej wniosku. Można jej
dokonać wyłącznie osobiście w siedzibie PZTS w dniach i godzinach funkcjonowania Biura, po
wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo odwołania od wyników konkursu. Odwołanie należy złożyć
nie później niż do dnia 22.05.2019 do godziny 15:00 osobiście w siedzibie PZTS.
W przypadku niejasności zapraszamy do kontaktu mailowego: pzts@pzts.pl

