
od: do:

1.

2.

3.

4. NIP:

5. ul. kod:

6. Tel. Fax:

7.

8.

 -

 -

 -

9.
Tel.

e-mail:

Poświadczenie złożenia:

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

Korekta wniosku złożonego w dniu ……………

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego
na zadanie mające na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników województwa podkarpackiego

WNIOSEK

Dane osoby upoważnionej do kontaktów roboczych ws. wniosku
Imię i nazwisko

(podpis)

Adres siedziby:

Forma prawna:

Nazwa banku:

Wnioskowana kwota:              - zł 

Okres realizacji zadania:

Numer w KRS lub w innym rejestrze:

Numer konta:

miejscowość:

Nazwa podmiotu:

I. Dane wnioskodawcy

REGON:

Osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie:

e-mail:

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr .../…./19

Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ……………………….. 2019 r.



OPIS DZIAŁANIA

Uczestnicy działania

Koszty działania 
finansowane z dotacji

Całkowity koszt działania

OPIS DZIAŁANIA

Nazwa działania

Nazwa działania

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji działania

Miejsce realizacji (adres)

Miejsce realizacji (adres)

II. Szczegółowy opis działań

OPIS DZIAŁANIA

Uczestnicy działania

Koszty działania 
finansowane z dotacji

Uczestnicy działania

Koszty działania 
finansowane z dotacji

Całkowity koszt działania

Liczba km

zakup sprzętu 
sportowego

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji działania

Nazwa działania

Termin

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji działania

DZIAŁANIE 3

Liczba uczestników

Miejsce realizacji (adres)

DZIAŁANIE 1

Termin

Liczba uczestników

Liczba km

Całkowity koszt działania

DZIAŁANIE 2

współzaw. sportowe 
osób niepełnospr.

szkolenie kadry 
trenerskiej

współzaw. szkolne i 
akademickie

współzaw. sportowe 
osób niepełnospr.

zawody rangi 
mistrzowskiej

zawody w ramach 
SSM

szkolenie dzieci i 
młodzieży

współzaw. szkolne i 
akademickie

współzaw. na 
obszarach wiejskich

zawody w ramach 
SSM

współzaw. szkolne i 
akademickie

zakup sprzętu 
sportowego

Rodzaj działania
(§5 ust. 1 Uchwały)

Rodzaj działania
(§5 ust. 1 Uchwały)

zawody rangi 
mistrzowskiej

szkolenie dzieci i 
młodzieży

współzaw. na 
obszarach wiejskich

szkolenie kadry 
trenerskiej

zawody w ramach 
SSM

Rodzaj działania
(§5 ust. 1 Uchwały)

zawody rangi 
mistrzowskiej

szkolenie dzieci i 
młodzieży

współzaw. na 
obszarach wiejskich

szkolenie kadry 
trenerskiej

współzaw. sportowe 
osób niepełnospr.

zakup sprzętu 
sportowego

Termin

Liczba uczestników

Liczba km



Uzasadnienie potrzeby 
realizacji działania

Nazwa działania

Miejsce realizacji (adres)

OPIS DZIAŁANIA

Termin

Liczba uczestników

zawody w ramach 
SSM

współzaw. szkolne i 
akademickie

OPIS DZIAŁANIA

Koszty działania 
finansowane z dotacji

Całkowity koszt działania

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji działania

Uczestnicy działania

Miejsce realizacji (adres) Liczba uczestników

Liczba km

Termin

Całkowity koszt działania

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji działania

Nazwa działania

Miejsce realizacji (adres)

Termin

Liczba uczestników

Liczba km

Nazwa działania

OPIS DZIAŁANIA

Uczestnicy działania

Koszty działania 
finansowane z dotacji

Liczba km

zawody w ramach 
SSM

współzaw. szkolne i 
akademickie

współzaw. sportowe 
osób niepełnospr.

Całkowity koszt działania

Uczestnicy działania

Koszty działania 
finansowane z dotacji

DZIAŁANIE 4

DZIAŁANIE 5

DZIAŁANIE 6

współzaw. na 
obszarach wiejskich

szkolenie kadry 
trenerskiej

zawody w ramach 
SSM

współzaw. szkolne i 
akademickie

współzaw. sportowe 
osób niepełnospr.

zakup sprzętu 
sportowego

Rodzaj działania
(§5 ust. 1 Uchwały)

zawody rangi 
mistrzowskiej

szkolenie dzieci i 
młodzieży

współzaw. na 
obszarach wiejskich

szkolenie kadry 
trenerskiej

zakup sprzętu 
sportowego

Rodzaj działania
(§5 ust. 1 Uchwały)

zawody rangi 
mistrzowskiej

szkolenie dzieci i 
młodzieży

Rodzaj działania
(§5 ust. 1 Uchwały)

zawody rangi 
mistrzowskiej

szkolenie dzieci i 
młodzieży

współzaw. na 
obszarach wiejskich

szkolenie kadry 
trenerskiej

współzaw. sportowe 
osób niepełnospr.

zakup sprzętu 
sportowego



Całkowity koszt działania

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji działania

Miejsce realizacji (adres)

Termin

Liczba uczestników

Liczba km

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji działania

Nazwa działania

Rodzaj działania
(§5 ust. 1 Uchwały)

zawody rangi 
mistrzowskiej

szkolenie dzieci i 
młodzieży

współzaw. na 
obszarach wiejskich

OPIS DZIAŁANIA

Uczestnicy działania

Koszty działania 
finansowane z dotacji

Całkowity koszt działania

Miejsce realizacji (adres)

Termin

Liczba uczestników

Liczba km

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji działania

Nazwa działania

zawody w ramach 
SSM

współzaw. szkolne i 
akademickie

współzaw. sportowe 
osób niepełnospr.

zakup sprzętu 
sportowego

Rodzaj działania
(§5 ust. 1 Uchwały)

zawody rangi 
mistrzowskiej

OPIS DZIAŁANIA

Uczestnicy działania

Koszty działania 
finansowane z dotacji

Całkowity koszt działania

Miejsce realizacji (adres)

Termin

Liczba uczestników

Liczba km

Nazwa działania

Rodzaj działania
(§5 ust. 1 Uchwały)

zawody rangi 
mistrzowskiej

szkolenie dzieci i 
młodzieży

współzaw. na 
obszarach wiejskich

DZIAŁANIE 7

DZIAŁANIE 9

szkolenie kadry 
trenerskiej

zawody w ramach 
SSM

współzaw. szkolne i 
akademickie

współzaw. sportowe 
osób niepełnospr.

zakup sprzętu 
sportowego

szkolenie dzieci i 
młodzieży

współzaw. na 
obszarach wiejskich

szkolenie kadry 
trenerskiej

DZIAŁANIE 8

szkolenie kadry 
trenerskiej

zawody w ramach 
SSM

współzaw. szkolne i 
akademickie

współzaw. sportowe 
osób niepełnospr.

zakup sprzętu 
sportowego

OPIS DZIAŁANIA

Uczestnicy działania

Koszty działania 
finansowane z dotacji



Nr 
kosztu

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 SUMA

1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0

Uzasadnienie potrzeby 
realizacji działania

Rodzaj kosztu

Zakup dyplomów

OPIS DZIAŁANIA

Uczestnicy działania

Koszty działania 
finansowane z dotacji

Całkowity koszt działania

III. Zestawienie liczby jednostek

Sekretariat zawodów

Liczba uczestników

Liczba km

Wynagr. trenerów/instrukt.

Zakwaterowanie

Transport uczestników

zawody w ramach 
SSM

współzaw. szkolne i 
akademickie

współzaw. sportowe 
osób niepełnospr.

Miejsce realizacji (adres)

Termin

Rodzaj działania
(§5 ust. 1 Uchwały)

zawody rangi 
mistrzowskiej

szkolenie dzieci i 
młodzieży

współzaw. na 
obszarach wiejskich

Nazwa działania

DZIAŁANIE 10

Wyżywienie

Obsługa techniczna

Wynajem obiektów

Obsługa medyczna

Opłaty startowe

Opłaty sędziowskie

Spiker

Zakup pucharów

Zakup medali

szkolenie kadry 
trenerskiej

zakup sprzętu 
sportowego



Nr 
kosztu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Liczba jedn. Koszt jedn.

Oświadczam(-y), że:

IV. Kosztorys

Rodzaj kosztu

Wyszczególnienie kosztów pośrednich

Wyżywienie

Razem

Zakwaterowanie 0                         -   zł 

Transport uczestników 0                         -   zł 
                        -   zł 0

Wynagr. trenerów/instrukt. 0                         -   zł 
Opłaty startowe 0                         -   zł 
Opłaty sędziowskie 0                         -   zł 
Wynajem obiektów 0                         -   zł 
Obsługa medyczna 0                         -   zł 
Obsługa techniczna 0                         -   zł 
Sekretariat zawodów 0                         -   zł 
Spiker 0                         -   zł 

Inne koszty

Zakup pucharów 0                         -   zł 
Zakup medali 0                         -   zł 
Zakup dyplomów 0                         -   zł 

                       -   zł 

Ubezpieczenie

Zakup sprzętu sportowego

(pieczęć wnioskodawcy)
(podpis osoby/osób upoważnionej/nych do składania oświadczeń 

woli w imieniu wnioskodawcy)

Oświadczenia

- działania objęte niniejszym wnioskiem w całości mieszczą się w zakresie działalności statutowej Wnioskodawcy;
- wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

Koszty pośrednie

RAZEM


