
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku operatorem krajowym Rządowego Programu „KLUB” zostało  

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe  

Budżet Programu wynosi 66,5 mln zł.! 

 

 Wnioski można składać przez 60 dni od 7 kwietnia 2022r do 6 czerwca 2022r!  

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przy ocenie wniosku decyduje 

kolejność zgłoszeń! 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE: 

Uczestnicy Programu: 

 kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie 

stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu wśród dzieci i młodzieży, 

Wysokości dofinansowania: 

 kluby jednosekcyjne – 10 tys. złotych,  

 kluby wielosekcyjne – 15 tys. złotych,  

Termin realizacji zadania:  

 kluby mogą realizować zadania w ramach Programu w terminie od 1 stycznia do 30 

listopada 2022 

Przeznaczenie środków:  

 wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe: 

- kluby jednosekcyjne na wynagrodzenie szkoleniowca/ów min.6 tys. zł. (min. 1 os.) 

- kluby wielosekcyjne –na wynagrodzenia szkoleniowców min. 9 tys. zł. (min. 2 os.)  



Możliwe jest przeznaczenie pełnej kwoty dotacji na wynagrodzenia szkoleniowców, 

ale w klubie jednosekcyjnym musi być zgłoszonych min. 2 szkoleniowców, w 

wielosekcyjnym – min. 3 szkoleniowców. 

 zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacja obozów sportowych (obóz min. 5-cio 

dniowy) 

Bezpośredni uczestnicy Programu:  

 wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia 

Udział w zadania „środków własnych”:  

 wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (nie 

może być pokryty ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki) – nie mniej niż 5 % 

całości kosztów zadania tj. kwoty: 562,32 zł - przy dotacji 10 tys. zł oraz 789,48 zł 

- przy dotacji 15 tys. zł 

Wymogi dla klubów ubiegających się o dofinansowanie: 

 prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania 

wniosku o dofinansowanie- wymagany wypis z KRS lub ewidencji prowadzonej 

przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu 

 wysokość dotacji ze środków publicznych na zadania statutowe w roku poprzednim 

(2021) nie wyższa niż 200 tys. złotych- do wniosku należy m.in. załączyć 

sprawozdanie finansowe  za rok 2021 w rozumieniu art. 45 ustawy z dnia 29 

września 1994r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 217) zawierające 

informacje o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji za ostatni rok obrachunkowy. 

W przypadku, gdy w sprawozdaniu finansowym nie wyodrębniono kwoty przyznanych 

dotacji, należy dołączyć dodatkową informację uzupełniającą o wysokości 

otrzymanych dotacji ze środków publicznych, która powinna być zgodna z kwotą 

zadeklarowaną we wniosku.   

 

 

Wszystkie kluby aplikujące o dofinansowanie muszą założyć nowe konto w systemie 

AMODIT! 

Rejestracji konta oraz złożenia wniosku można dokonać za pomocą strony: 

https://wnioski.rzadowyprogramklub.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2f 

 

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie programu: 

https://rzadowyprogramklub.pl/ 

 

https://wnioski.rzadowyprogramklub.pl/Login.aspx?ReturnUrl=%2F&fbclid=IwAR2NIEsfo59jXfOZwbuAK_5yg7ZhnynjfNVHlDRjZdataniixHX2vfzuorY
https://rzadowyprogramklub.pl/?fbclid=IwAR2MywBEgX0UXEQH56bW4CtfiO2_ZAz2gj2iwvd1_yta5I8oqS2Sqn0Upnw

