
 

 

PROGRAM „MAŁE GRANTY ZZPN”  

Celem programu jest dofinansowanie imprez sportowych 
i turniejów piłkarskich organizowanych przez Kluby lub Akademie 
działające w strukturach Zachodniopomorskiego Związku Piłki 
Nożnej. Organizatorzy na podstawie wniosku złożonego w 
określonym terminie przed wydarzeniem - /ZAŁĄCZNIK nr 1 – do 
Regulaminu/ - mogą ubiegać się o dofinansowanie w określonej 
kwocie (do 1500 zł./na wydarzenie) z przeznaczeniem na zakup 
nagród rzeczowych lub sprzętu sportowego niezbędnego do 
realizacji zadania. 

Złożone wnioski będą rozpatrywane w określonych terminach przez Komisję Programu „MAŁE 
GRANTY ZZPN” wyznaczoną przez Zarząd ZZPN z zachowaniem zasad przyznawania 
dofinansowania/dotacji - określonych w Regulaminie programu. 

Zapraszamy do zapoznania z Regulaminem i składania wniosków w wyznaczonych terminach.         

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU „MAŁE GRANTY ZZPN” NA 
DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI TURNIEJÓW I IMPREZ SPORTOWYCH 

SEZON ROZGRYWKOWY 2022/2023 
 

§ 1 
CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

 

1. Celem programu jest wsparcie organizacji imprez okolicznościowych i turniejów 
piłkarskich poprzez dofinansowanie celowe dla Klubów i Akademii zrzeszonych w 
strukturach ZZPN.  

2. Program polega na przyznawaniu określonej kwoty finansowej (do 1500 zł./na 
wydarzenie) na podstawie złożonego wniosku /ZAŁ. nr 1/ wraz z opisem działań i 
charakteru danej imprezy.  

3. Dofinansowanie w ustalonej kwocie jest celowe i może zostać przeznaczone tylko na 
zakup nagród rzeczowych lub sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji imprezy. 

4. Dofinansowaniu podlegają tylko wydarzenia i imprezy niekomercyjne o charakterze 
non-profit - zgodne z założeniami i priorytetami organizacyjnymi ZZPN.   

§ 2 
OCENA WNIOSKÓW I METODYKA PRZYZNAWANIA 

 

1. Do oceny merytorycznej złożonych wniosków powołana została przez Zarząd ZZPN - 
Komisja ds. programu „MAŁE GRANTY ZZPN”, która będzie rozpatrywała wnioski w 
określonych terminach zgodnie z wytycznymi - TABELA nr 1. 

2. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, uzupełnione w sposób prawidłowy i 
rzeczowy oraz opatrzone podpisami osób funkcyjnych w danym Klubie lub Akademii. 



 

 

3. Terminy składania i rozpatrywania wniosków zostały określone w poniższej tabeli 
stanowiącej harmonogram działań i realizacji programu: 

TABELA nr 1. 
DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE W RAMACH 

REALIZACJI PROGRAMU 
OKRES REALIZACJI - TERMINY 

Ogłoszenie programu  MAJ/CZERWIEC każdorazowo przed 
nowym sezonem rozgrywkowym ZZPN 

Składanie wniosków do 30.07 br. – dla wydarzeń 
organizowanych w dn. 1.08-31.12  

do 31.12 br. – dla wydarzeń 
organizowanych w dn. 1.01-31.07 

Rozpatrywanie wniosków – decyzja o 
przyznaniu dotacji – ogłoszenie wyników 

przez Komisję 

do 7 dni od daty końcowej złożenia 
wniosków w danym terminie jw.  

Realizacja wydarzeń otrzymujących 
dotację w programie 

wg harmonogramu i terminu imprezy 
określonym we wniosku /załącznik nr 1/   

Rozliczenie i sprawozdanie z realizacji 
wydarzenia   

najpóźniej do 14 dni od zakończenia 

 
 

§ 3 
KRYTERIA OCENIANIA I NABORU WNIOSKÓW 

 

1. Nabór wniosków do programu odbywa się tylko w określonych terminach - do 30.07 
br. – dla wydarzeń organizowanych w dn. 1.08-31.12 oraz do 31.12 br. – dla wydarzeń 
organizowanych w dn. 1.01-31.07 – danego roku kalendarzowego. 

2. Wnioskodawca ma możliwość otrzymania dofinansowania / dotacji - tylko 1 raz w roku 
kalendarzowym. 

3. Szczegółowe kryteria oceny wniosków i zasady punktowania działań zostały określone 
poniżej – TABELA nr 2.  

4. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności do dofinansowania decyduje 
wcześniejszy termin zgłoszenia wniosku. 

TABELA nr 2. 
CHARAKTERYSTYKA WYDARZENIA ORAZ ZAŁOŻENIA 

ORGANIZACYJNE IMPREZY 
LICZBA PKT. (min. – max.) 



 

 

Wniosek – dokumentacja i podstawowe informacje 
organizacyjno-promocyjne 

1-5 pkt. 

Najważniejsze założenia turnieju: charakterystyka, 
zasięg terytorialny, liczba uczestników itd. 

1-10 pkt. 

Zgodność wydarzenia z wytycznymi ZZPN oraz 
unifikacją rozgrywek PZPN 

1-10 pkt. 

Charakter wydarzenia i system rozgrywek – wyniki / 
brak wyników / impreza charytatywna / 

okolicznościowa / inna   

1-5 pkt. 

 
Razem: 

 
max. 30 pkt. 

 
 

§ 4 
KWOTY DOFINANSOWANIA 

 

1. Pula środków finansowych w programie wynosi łącznie 15.000,00 złotych (kwota 
brutto) na rok kalendarzowy, co daje kwotę 7500 złotych/na pół roku. Komisja ds. 
programu „MAŁE GRANTY ZZPN” może zdecydować o wielkości dofinansowania w 
danym półroczu wg potencjału i liczby złożonych wniosków.   

2. Kluby i Akademie na podstawie złożonych wniosków i pozytywnej opinii Komisji, mogą 
otrzymać kwoty dofinansowania w wysokości do 1.500,00 złotych (kwota brutto). 

3. Dofinansowanie płatne będzie w formie zaliczki przekazywanej na podstawie 
pozytywnej decyzji Komisji ds programu w kwotach i terminach wynikających z 
preliminarza, który wnioskodawca musi złożył po pozytywnej decyzji. 

4. Rozliczenia dofinansowania nastąpi poprzez przekazanie faktury do zapłaty za zakup 
sprzętu lub innych materiałów zgodnie z niniejszym regulaminem. 

§ 5 
DZIAŁANIA PROMOCYJNE I DOKUMENTACJA Z REALIZACJI IMPREZY 

 

1. Kluby lub Akademie otrzymujące dofinansowanie zobowiązane są do: 

a. złożenia sprawozdania wraz z podsumowaniem budżetowym/rozliczeniem dotacji 
oraz dokumentami rozliczeniowymi w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy 

b. wskazania w programie wydarzenia oraz wszystkich mediach o objęciu patronatem 
przez ZZPN.  

2. Do celów promocyjnych wydarzenia organizator będzie używał wskazane LOGO ZZPN 
oraz promował imprezę wg regulaminu i ew. wytycznych Komisji. 



 

 

3. W przypadku zaistniałych wątpliwości ZZPN może dokonać kontroli wydatkowania 
otrzymanych środków oraz wystosować prośbę o wyjaśnienie danej sytuacji 
niezgodnej z niniejszym regulaminem. 

4. W przypadku braku prawidłowego rozliczenia otrzymanego dofinansowania lub 
zaistniałych uchybień w realizacji wydarzenia – Klub lub Akademia jest zobowiązana 
dokonać zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania. 

 

Zarząd ZZPN 


