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Znamy wyniki naboru w ramach Rządowego Programu
„KLUB” – edycja 2019!
10.06.2019

3 732 małe i średnie kluby sportowe ze wsparciem MSiT!

Rządowy Program „KLUB” – edycja 2019 rozstrzygnięta! Ministerialne dofinansowanie trafi do 3 732
małych i średnich klubów sportowych. W bieżącym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki
przeznaczyło na ten cel ponad 41 mln zł.
– Sport powszechny to fundament spójnej piramidy szkoleniowej. Dlatego tak ważne są inicjatywy
ukierunkowane na aktywizację dzieci i młodzieży, takie jak Rządowy Program KLUB, dzięki któremu
tysiące podmiotów w Polsce otrzymuje bezpośrednie wsparcie finansowe. Dziś rozstrzygnęliśmy
czwartą edycję tego projektu, w ramach którego w latach 2016-2019 podpiszemy łącznie blisko 13
000 umów dotacyjnych z klubami z terenu całego kraju. Cieszę się, że z ministerialnych
przedsięwzięć korzysta coraz więcej młodych Polaków – powiedział minister Witold Bańka.
Rządowy Program „KLUB” to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów,
gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież
do 18. roku życia. – Jestem pewien, że ten Program był potrzebny, o czym świadczy niezwykle duże
zainteresowanie w środowisku sportowym. Kluby bez wątpienia czekały na taki projekt, dzięki
któremu możliwe jest dziś uzyskanie z ministerstwa bezpośredniego wsparcia finansowego –
podsumował minister.
Wsparciem w ramach Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2019 objętych zostanie blisko 155 tys.
dzieci i młodzieży oraz 7,2 tys. trenerów. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na
organizację obozu sportowego, zakup sprzętu oraz wynagrodzenie dla szkoleniowców.
Kwota dofinansowania wynosi:
●

10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych

●

15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Ponad 142 mln zł w ciągu czterech lat!
Ministerstwo Sportu i Turystyki w latach 2016-2019 przeznaczyło ponad 142 mln zł na realizację
Rządowego Programu „KLUB”.
Liczba klubów sportowych zakwalifikowanych do Rządowego Programu „KLUB” w latach
2016-2019:

●

2 151 klubów – 2016 rok

●

3 352 kluby – 2017 rok

●

3 616 klubów – 2018 rok

●

3 732 kluby – 2019 rok

Nakłady przeznaczone na Rządowy Program „KLUB” w latach 2016-2019:
●

ponad 24 mln zł – 2016 rok

●

ponad 37 mln zł – 2017 rok

●

ponad 40 mln zł – 2018 rok

●

ponad 41 mln zł – 2019 rok

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2574,Lista-podmiotow-d
ofinansowanych-w-ramach-naboru-na-realizacje-w-2019-r-Programu-.html

