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REGULAMIN PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
W RAMACH PROGRAMU
POLSKIE NADZIEJE OLIMPIJSKIE

1. Przedmiot regulacji
Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem” określa zasady konkursu o przyznanie
środków finansowych w ramach danej edycji programu Polskie Nadzieje Olimpijskie zwanego
dalej PNO, którego organizatorem jest POLSKA FUNDACJA OLIMPIJSKA z siedzibą
w Warszawie zwana dalej PFO, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz SZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000089870, NIP: 526–001–40–94, zwana dalej "PFO", we współpracy
z Założycielami i Partnerami programu PNO, w ramach którego funkcjonują 2 (dwa) filary:
„Sport Dzieci i Młodzieży (filar „SDiM”) oraz Upowszechnianie Sportu dla Dzieci i Młodzieży
Chorej lub Niepełnosprawnej (filar „USDiMCiN”)
2. Definicje
1. Na potrzeby Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych pojęć:
a) Beneficjent – podmiot, któremu po przeprowadzeniu procedury określonej
w Regulaminie przyznane zostają, na podstawie decyzji PFO, Środki Finansowe;
b) Edycja PNO – oznacza jednorazowy, prowadzony cyklicznie, okres realizacji zadań
i celów Programu PNO, podczas którego PFO (a w zakresie filaru „USDiMCiN” także
Fundacja Polsat) prowadzi na rzecz Beneficjentów i Partnerów Programu PNO
działania polegające na aktywnym wspieraniu ich działalności (poprzez promocję
i eksponowanie wydarzeń związanych z realizacją Zadań);
c) Komisja Grantowa – jednostka organizacyjna Programu PNO, której organizacja
i kompetencje zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Programu PNO;
d) Konkurs – oznacza przeprowadzoną jednokrotnie w ramach danej Edycji PNO,
na podstawie Regulaminu, procedurę wyłaniania Beneficjentów;
e) Program PNO – program prowadzony i realizowany przez PFO, realizowany w dwóch
filarach: „Sport Dzieci i Młodzieży” (Filar SDiM) i „Upowszechnianie Sportu Dzieci
i Młodzieży Chorej i Niepełnosprawnej” (Filar USDiMCiN), administrowany przy
współudziale i wsparciu Fundacji Polsat w części dotyczącej Filaru USDiMCiN,
zapoczątkowany wspólnym działaniem i zaangażowaniem PKOl, Procter&Gamble
sp. z.o.o., TV Polsat oraz Fundacji Polsat przy wsparciu Grey Worldwide Warszawa
sp. z o.o. oraz prowadzony przy wsparciu pozostałych Partnerów Programu PNO, na
podstawie „Regulaminu Organizacyjnego Programu Polskie Nadzieje Olimpijskie”,
„Regulaminu Sponsorowania i Wspierania Programu Polskie Nadzieje Olimpijskie”
i innych regulaminów, w celu wsparcia, w szczególności finansowego, dzieci
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i młodzieży uprawiających sport w dyscyplinach olimpijskich, których wyniki lub
umiejętności pozwalają na rokowanie ich udziału we współzawodnictwie sportowym
prowadzonym na najwyższym poziomie, w tym w szczególności w Igrzyskach
Olimpijskich oraz we współzawodnictwie sportowców niepełnosprawnych oraz
wspieranie rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci chorych i niepełnosprawnych
w szczególności poprzez rozpowszechnianie i ułatwianie dostępu do aktywności
sportowej;
f) Rada Programowa - naczelna jednostka organizacyjna Programu PNO, której
organizacja i kompetencje zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym
Programu PNO;
g) Środki Finansowe – kwota pieniężna przekazywana na podstawie Umowy
Beneficjentowi w wyniku decyzji podjętej przez PFO po przeprowadzeniu procedury
konkursowej, która jest przeznaczona wyłącznie na sfinansowanie realizacji
zaakceptowanych przez PFO przedsięwzięć zmierzających do realizacji Zadania, które
zostało wskazane w harmonogramie, stanowiącym załącznik do Umowy;
h) Uczestnik – instytucja, biorąca udział w Konkursie, która zaakceptowała
postanowienia Regulaminu i wszystkie zawarte w nim warunki;
i) Uczniowie – Sportowcy – osoby uczestniczące w procesie szkolenia sportowego
prowadzonego przez Uczestnika z wykorzystaniem Środków Finansowych;
j) Umowa – umowa zawierana pomiędzy Beneficjentem, a PFO albo odpowiednio
Fundacją Polsat, po przeprowadzeniu Konkursu, określająca zasady wykorzystania
Środków Finansowych;
k) Wniosek – przedstawiony przez Uczestnika w ramach procedury konkursowej
ubiegania się o przyznanie Środków Finansowych dokument zawierający opis
zgłaszanego do realizacji Zadania, którego integralną częścią jest wstępny kosztorys;
sporządzony na formularzu przygotowanym przez PFO, dedykowanym dla każdej
Edycji PNO;
l) Zadanie – oznacza przedsięwzięcie realizowane przez Beneficjenta w zakresie
i w terminach wskazanych przez Beneficjenta we Wniosku, na realizację którego
na mocy decyzji PFO zostały mu przyznane Środki Finansowe;
2. Wszelkie skróty lub nazwy własne użyte w Regulaminie, o ile nie są w nim odmiennie
zdefiniowane, odnoszą się do pojęć zdefiniowanych w „Regulaminie Organizacyjnym
Programu Polskie Nadzieje Olimpijskie” lub innych regulaminach PNO i przyjmują
znaczenie w nich określone.
3. Konkurs – zasady ogólne
Każda edycja Konkursu PNO rozpoczyna się w dniu ogłoszenia na stronie internetowej PFO
(www.nadziejeolimpijskie.pl) informacji o możliwości ubiegania się o otrzymanie Środków
Finansowych, która zawierać będzie w szczególności następujące dane:
1. Datę, do której należy składać Wnioski,
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2. Link do Regulaminu, wraz z informacją o konieczności zapoznania się z jego treścią,
3. Wzór formularza, na którym należy złożyć Wniosek.
4. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem może być instytucja, która:
a) w ramach swojej działalności zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży w wieku 9 –
19 lat (i) uprawiających sport w dyscyplinach olimpijskich, których wyniki lub
umiejętności pozwalają na rokowanie ich udziału we współzawodnictwie sportowym
prowadzonym na najwyższym poziomie, w tym w szczególności w Igrzyskach
Olimpijskich – Filar SDiM lub (ii) uczestniczących we współzawodnictwie sportowców
niepełnosprawnych oraz w sportowych zajęciach rehabilitacyjnych dla dzieci
i młodzieży – Filar USDiMCiN;
b) ma swoją siedzibę na terenie RP i wykonuje działalność na terenie RP;
c) posiada zdolność prawną lub jest jednostką organizacyjnie wyodrębnioną w ramach
innej osoby posiadającej zdolność prawną;
d) nie prowadzi działalności gospodarczej nastawionej na osiągnięcie zysku.
2. Dozwolony jest udział instytucji, której podopiecznymi są również osoby powyżej 19 roku
życia, z tym zastrzeżeniem, że ich ogólna liczba nie przekracza 20% (dwudziestu procent)
liczby wszystkich Uczniów – Sportowców.
5. Procedura zgłaszania do konkursu
1. Do daty, o której mowa w art 3.1 Regulaminu, Uczestnicy złożą Wnioski, na formularzu,
o którym mowa w art. 3.3 Regulaminu w formie zeskanowanego dokumentu
podpisanego zgodnie z reprezentacją i przesłanego pocztą elektroniczną pod adres email: wniosek@nadziejeolimpijskie.pl.
2. PFO, na każdym etapie postępowania, może żądać od Uczestnika doręczenia Wniosku
w formie papierowej, listem poleconym pod adres Polska Fundacja Olimpijska, ul.
Wybrzeże Gdyńskie 4, 01 – 531 Warszawa, z dopiskiem: „Polskie Nadzieje Olimpijskie”.
3. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:
a)
odpis KRS Uczestnika, a w przypadku gdy Uczestnik nie podlega obowiązkowi
wpisu do KRS – inny dokument potwierdzający jego wpis do właściwego rejestru,
aktualny na dzień składania wniosku,
b)
Statut Uczestnika, aktualny na dzień składania Wniosku,
c)
informację o realizowaniu przez Uczestnika działalności, o której mowa w art. 4.1
a (i) Regulaminu, wraz z wykazem osiągnięć w zakresie przygotowania dzieci
i młodzieży do udziału we współzawodnictwie sportowym na najwyższym
poziomie (dla Filaru SDiM) lub informację o realizowaniu przez Uczestnika
działalności, o której mowa w art. 4.1 a (ii), wraz z wykazem osiągnięć w zakresie
rehabilitacji dzieci i młodzieży chorej lub niepełnosprawnej (dla Filaru USDiMCiN),
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d)

plan działań, które mają zostać podjęte w ramach realizacji Programu PNO
ze wstępnym określeniem szacowanego terminu ich realizacji, w przypadku
otrzymania Środków Finansowych, uwzględniający cele Zadania oraz planowane
efekty,
e)
listę Uczniów – Sportowców oraz ich opiekunów wraz z oświadczeniem
o wyrażeniu przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z art. 10 Regulaminu,
f)
kosztorys, zawierający wskazanie wnioskowanej wysokości Środków Finansowych
oraz wskazanie ich planowanego przeznaczenia,
g)
oświadczenie, że względem Uczestnika nie jest prowadzone postępowanie
likwidacyjne, upadłościowe ani układowe.
Każdy z dokumentów dołączonych do wniosku powinien być opatrzony pieczęcią
Uczestnika oraz podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika ze
wskazaniem stanowiska służbowego.
4. W ramach jednej Edycji PNO do jednego Zadania każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden
Wniosek.
6. Kontrola formalna
1. Po wpłynięciu Wniosków PFO dokona ich kontroli formalnej, sprawdzając, czy spełniają
wymogi określone w art. 5 Regulaminu.
2. Wnioski, które spełniły wymogi formalne zostaną ocenione pod względem
merytorycznym, zgodnie z art. 7 Regulaminu.
3. Wnioski, które nie zostały złożone na formularzu, o którym mowa w art. 3.3 Regulaminu
lub które nie zawierają kompletu załączników wymienionych w art. 5.3 Regulaminu
zostaną pozostawione bez rozpoznania.
4. PFO lub odpowiednio Fundacja Polsat może podjąć decyzję wyznaczającą Uczestnikowi
odpowiedni termin, nie dłuższy niż 7 (siedem) dni na uzupełnienie braków formalnych
Wniosku, po rygorem pozostawienia go bez rozpoznania, o której Uczestnik zostanie
poinformowany pocztą elektroniczną.
5. Osoba upoważniona przez PFO potwierdzi pocztą elektroniczną prawidłowe otrzymanie
Wniosku w terminie 5 dni od jego wpłynięcia.
7. Merytoryczna ocena wniosków
1. PFO, a w jej ramach Rada Programowa, po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji
Grantowych, dokona wyboru Beneficjentów, na podstawie Wniosków przekazanych
przez Uczestników, kierując się w szczególności następującymi kryteriami:
a) Dla filaru SDiM:
- doświadczenie Uczestnika w działalności wskazanej w art. 4.1 a) Regulaminu,
- dotychczasowe potwierdzone osiągnięcia sportowe Uczestnika,
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2.

3.

4.

5.
6.

- liczba Uczniów – Sportowców objętych Zadaniem, na realizację którego mają zostać
przyznane Środki Finansowe.
- przewidywane rezultaty realizacji Zadania oraz potencjalna skuteczność
poszczególnych elementów Zadania dla wspierania rozwoju i wyników Uczniów
Sportowców w sportach olimpijskich,
- innowacyjność działań objętych Zadaniem w perspektywie wspierania rozwoju
i wyników Uczniów Sportowców w dyscyplinach olimpijskich,
b) dla filaru USDiMCiN:
- osiągnięcia terapeutyczne, rozumiane jako postępy w rehabilitacji dzieci i młodzieży
poprzez uczestnictwo we współzawodnictwie sportowców niepełnosprawnych,
- potencjalna skuteczność działań objętych finansowaniem ze Środków Finansowych
dla wspierania osiągnięcia celów statutowych Uczestnika,
- innowacyjność działań objętych Zadaniem w perspektywie wspierania osiągnięcia
celów statutowych Uczestnika.
Dodatkowo PFO lub odpowiednio Fundacja Polsat może wezwać pisemnie Uczestnika do
przedstawienia oryginałów dokumentów dotyczących jego działalności, mających
znaczenie dla możliwości realizacji Zadania w przypadku jego wyboru na Beneficjenta,
w wyznaczonym przez siebie terminie.
Na etapie wybierania Beneficjentów, przedstawiciele PFO lub odpowiednio Fundacji
Polsat mają prawo do dokonania wizytacji w siedzibie Uczestnika w celu zapoznania się
z jego sytuacją materialną i wykonywaniem bieżącej działalności. W tym celu mogą oni
zadawać przedstawicielom Uczestnika pytania i żądać od nich stosownych wyjaśnień.
PFO, a w jej ramach Rada Programowa, dokonując wyboru Beneficjentów wskazuje
wysokość przyznanej im kwoty Środków Finansowych w ramach danej Edycji Programu
PNO. Decyzja ta jest ostateczna.
PFO lub odpowiednio Fundacja Polsat może wskazać Beneficjentowi uwagi dotyczące
proponowanych zmian we wskazanym we Wniosku zakresie Zadania.
PFO może podjąć decyzję o nieprzyznawaniu Środków Finansowych żadnemu
z Uczestników w ramach danej Edycji PNO.
8. Przyznanie środków finansowych i kontrola realizacji Programu PNO

1. Odpowiednio PFO albo Fundacja Polsat powiadomi Beneficjentów listem poleconym o
decyzji PFO przyznającej Środki Finansowe.
2. Beneficjent po otrzymaniu informacji o przyznaniu Środków Finansowych zobowiązany
jest przygotować harmonogram, uwzględniający treść decyzji PFO, o której mowa
w art. 7.4 Regulaminu oraz uwagi PFO wskazane w art. 7.5 Regulaminu, który stanowić
będzie integralną część Umowy, jako załącznik do niej.
3. Przekazanie Środków Finansowych Beneficjentowi, wybranemu zgodnie z art. 7
Regulaminu może nastąpić wyłącznie po podpisaniu przez niego Umowy, zawartej
na podstawie projektu przesłanego przez PFO lub odpowiednio Fundację Polsat.
5

4. Umowa wskazana w art. 8.2 Regulaminu powyżej określać będzie w szczególności:
a) zasady rozliczania Środków Finansowych,
b) sprawowaną przez PFO lub odpowiednio Fundację Polsat kontrolę rozliczania
Środków Finansowych,
c) zasady zwrotu niewykorzystanych Środków Finansowych.
5. Osoby upoważnione przez PFO lub odpowiednio Fundację Polsat mają prawo w każdym
czasie, bez uprzedniej zapowiedzi dokonać kontroli finansowej i merytorycznej
wykonywania Zadania, w czasie i miejscu przez siebie wybranym, z poszanowaniem
przepisów prawa powszechnego.
6. Beneficjent na wniosek przedstawicieli PFO lub odpowiednio Fundacji Polsat
i w określonym przez nie terminie, zobowiązany jest dostarczyć lub udostępnić
dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić informacji lub wyjaśnień, żądanych
przez kontrolujących.
7. Beneficjent może otrzymać Środki Finansowe w ramach kolejnych Edycji PNO
po prawidłowym rozliczeniu merytorycznym i finansowym pierwszego roku realizowania
Zadania w ramach poprzedzającej Edycji PNO.
8. W ramach Filaru USDiMCiN Fundacja Polsat może wprowadzić zmienione lub dodatkowe
wymagania i regulacje dotyczące przekazywania Środków Finansowych Beneficjentom,
bez konieczności zmiany Regulaminu.
9. Rozliczenie dofinansowania

1. Środki Finansowe powinny być wykorzystane w całości na cele opisane we Wniosku oraz
wyszczególnione w harmonogramie, który stanowi integralną część Umowy, a raport
ze sposobu ich wykorzystania dostarczony w terminie określonym w Umowie
i na formularzach stanowiących załączniki do Umowy. W przypadku konieczności
modyfikacji harmonogramu stanowiącego załącznik do Umowy lub przedłużenia terminu
złożenia w/w raportu, niezbędna jest uprzednia pisemna zgoda odpowiednio: PFO lub
Fundacji Polsat.
2. Wydatki poniesione w związku z realizacją Zadania powinny być udokumentowane
w postaci dowodów księgowych, np. faktur, rachunków, umów itp.
3. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej
w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków realizowanych zgodnie
z harmonogramem, określonym w Umowie. Dowody księgowe powinny być opatrzone
trwałą informacją „Zrealizowano ze Środków Finansowych Zadania PNO w kwocie….”.
4. Niedostarczenie raportu merytorycznego i finansowego w przyjętym w Umowie terminie
powoduje obowiązek zwrotu Środków Finansowych w całości.
5. Szczegółowe zasady rozliczenia Środków Finansowych określa Umowa.
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10. Ochrona danych osobowych

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczniów Sportowców oraz ich opiekunów (np. trenerów, nauczycieli) na:
a) przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych
osobowych przez PFO lub odpowiednio Fundację Polsat w celach przeprowadzenia
Konkursu, wyłaniania Beneficjentów oraz realizacji Zadania.
b) opublikowanie przez PFO lub odpowiednio Fundację Polsat imion i nazwisk Uczniów –
Sportowców oraz ich opiekunów jako osób biorących udział w realizacji Programu
PNO.
2. Oświadczenie osób małoletnich o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z postanowieniami Regulaminu powinno zostać wyrażone przez ich opiekunów
prawnych (np. rodziców).
3. Administratorem, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, bazy danych
zawierającej dane osobowe Uczestników jest PFO lub odpowiednio Fundacja Polsat.
4. Uczniowie - Sportowcy i ich opiekunowie mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania oraz usunięcia.
5. Dane osobowe Uczniów - Sportowców i ich opiekunów będą przetwarzane
i wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych przez Uczniów - Sportowców i ich opiekunów oraz wyrażenie
zgody na ich przetwarzanie przez odpowiednio PFO lub Fundację Polsat jest dobrowolne,
lecz ich brak uniemożliwia udział Uczestnika w Konkursie.
11. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
2. PFO może dokonać zmian Regulaminu, w każdym czasie – w tym przypadku
wprowadzone zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia.
3. Decyzje organów PFO lub odpowiednio organów Fundacji Polsat dotyczące Programu
PNO podejmowane są zgodnie ze Statutem PFO, Regulaminem Organizacyjnym
Programu Polskie Nadzieje Olimpijskie oraz Regulaminem Finansowania i Wspierania
Programu Polskie Nadzieje Olimpijskie, są one ostateczne i nie przysługuje od nich
odwołanie.
4. Regulamin nie stanowi podstawy do zgłaszania przez Uczestników jakichkolwiek
roszczeń wobec PFO lub Fundacji Polsat w związku z nieprzyznaniem Środków
Finansowych.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w trybie ustalonym dla wprowadzenia Regulaminu.
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