Regulamin
dofinansowania klubów województwa świętokrzyskiego
na 2017 rok
§1
Niniejszy Regulamin określa główne zasady/kryteria pomocy ŚZPN dla klubów województwa
świętokrzyskiego uczestniczących w rozgrywkach od III ligi do najniższych klas
rozgrywkowych , posiadający drużyny młodzieżowe w różnych kategoriach wiekowych
biorące udział w rozgrywkach prowadzonych przez ŚZPN w nawiązaniu do Uchwały Walnego
Zebrania Delegatów ŚZPN - pkt. 12 protokołu Komisji Uchwał i Wniosków z 17.08.2012 roku
i Uchwały nr 79/05/V/2017 Zarządu ŚZPN z dnia 30.01.2017 r.
Niżej wymienione formy pomocy finansowo-rzeczowej stanowią kolejne uzupełnienie
dotychczas funkcjonującej pomocy w oparciu o decyzje Zarządu ŚZPN na przestrzeni
ostatnich lat.
§2
Zarząd ŚZPN w ramach przyjętego budżetu na rok 2017 zdecydował o wyodrębnieniu
dodatkowej kwoty 90 000,00 zł, jako formy bezpośredniego wsparcia bieżącej działalności
statutowej klubów z regionu świętokrzyskiego w roku 2017. W przypadku wyczerpania
środków finansowych z w/w kwoty Zarząd zastrzega sobie prawo do zwiększenia środków
finansowych na pomoc klubom, bazując na sprawozdaniu finansowym za każdy kwartał 2017
roku.
§3
Przyznane wsparcie w w/w kwocie, której główne zasady przyznawania określa niniejszy
dokument nie wyklucza wszystkich innych form dotychczas funkcjonującej pomocy przyjętej
przez Zarząd ŚZPN w Kielcach, a w szczególności:
a) pokrywanie przez ŚZPN kosztów delegatów oraz obserwatorów na meczach
organizowanych na terenie regionu świętokrzyskiego,
b) wsparcia organizacyjno-prawnego ze strony biura ŚZPN co do przestrzegania
obowiązujących przepisów związkowych (PZPN, ŚZPN),
c) wspólnej organizacji przyjętych przez ŚZPN w planie rocznym imprez (mecze,
turnieje), w tym głównie w zakresie piłki dziecięcej, młodzieżowej na bazie
obustronnie uzgodnionych warunkach finansowych.
W ramach przyznanej przez Zarząd ŚZPN kwoty dodatkowej pomocy finansowej Zarząd chce
w szczególny sposób wspomóc te kluby regionu świętokrzyskiego, które prowadzą stałą
pracę w grupach młodzieżowych.
§4
Warunki ubiegania się przez klub o pomoc rzeczowo-finansową:
a) klub jest zrzeszony w ŚZPN i posiada ważną licencję na udział w rozgrywkach,
b) klub prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży wypełniając bieżące wymagania licencyjne
w oparciu o zgłoszone do rozgrywek drużyny,
c) klub nie posiada zaległości finansowych wobec ŚZPN i jego członków,

d) klub nie może w danym sezonie rozgrywkowym, w którym ubiega się o pomoc
finansową wycofad żadnej z drużyn zgłoszonych przed sezonem do rozgrywek,
pod rygorem niemożliwości uzyskania finansowania w następnym roku
kalendarzowym.
Decyzja Zarządu ŚZPN o przyznanej formie i wysokości pomocy dla klubu wynikad będzie
z dokonanej oceny jego pozycji w zakresie:
1. osiąganych wyników sportowych w rozgrywkach międzynarodowych, ogólnopolskich,
makroregionalnych, wojewódzkich,
2. reprezentowania ŚZPN w rozgrywkach ogólnopolskich, makroregionalnych,
3. zaangażowania Klubu w rozwój szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej,
4. jakości prowadzonego szkolenia (np. kwalifikacje szkoleniowców, baza sportowa itp.),
5. współpracy Klubu ze Świętokrzyskim Związkiem Piłki Nożnej - np. pomoc
w organizacji zgrupowao reprezentacji wojewódzkich, meczów w ramach rozgrywek
mistrzowskich reprezentacji wojewódzkich, kursokonferencji szkoleniowych itp.
§5
Przyznane Klubowi środki mogą byd wydatkowane w pierwszej kolejności na pokrycie
kosztów związanych ze szkoleniem dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej oraz udziałem
drużyn młodzieżowych w zawodach sportowych objętych systemem współzawodnictwa
dzieci i młodzieży.
§6
Kluby ubiegające się o dofinansowanie zobowiązane są do złożenia w ŚZPN pisemnego
wniosku z uzasadnieniem jej celowości i formy (sprzęt sportowy, wsparcie finansowe
w zakresie kosztów udziału w rozgrywkach). Wnioski należy składad w terminie
od 01.04.2017 roku, a rozpatrywane będą do 31.10.2017 roku.
§7
O dofinansowaniu klubu i wysokości przekazanych środków finansowych decyduje Zarząd
ŚZPN w Kielcach.
§8
Zarząd ŚZPN corocznie rozpatrywał będzie bieżące możliwości finansowe związku w celu
dodatkowej pomocy w zakresie:
a) pokrycia kosztów sędziowskich meczów Orlików Starszych Orlików Młodszych i Żaków
rozgrywanych w systemie turniejowym,
b) jednorazowego zwolnienia z opłat rejestracyjnych zawodników dla nowoprzyjętych
klubów w szeregi ŚZPN zgłaszających drużyny młodzieżowe do rozgrywek,
c) pokrywania kosztów sędziowskich meczów III ligi kobiet do kooca 2017 roku
§9
Ewidencję udzielanej pomocy w zakresie finansowym na bieżąco z możliwością drukowania
raportów finansowych na koniec każdego miesiąca prowadzid będzie Dział Księgowy ŚZPN .

§10
Odpowiedzialnymi za finanse przeznaczone na pomoc klubom są: Prezes ŚZPN, Wiceprezesi
ŚZPN oraz Sekretarz Biura ŚZPN. Przygotowane przez w/w propozycje są każdorazowo
akceptowane na posiedzeniu Zarządu ŚZPN.
§11
Przyznana klubom pomoc, szczególnie w zakresie finansowym musi byd rozliczona
dokumentami księgowymi, w okresie 30 dni roboczych od terminu jej udzielenia.
W przypadku przyznania jej w miesiącu października
– powinna byd rozliczona
do 30 listopada roku kalendarzowego (obrachunkowego).
§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem głos stanowiący posiada Zarząd
ŚZPN.
§13
Powyższy dokument wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd ŚZPN
w dniu 30.01.2017 i obowiązuje do odwołania.

Zarząd ŚZPN w Kielcach

