W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zasad i kryteriów kwalifikacji i
podziału środków w poszczególnych programach realizowanych przez Pomorską Federację
Sportu, informujemy, że przedstawiają się one następująco:


Kryteria kwalifikacji i podziału środków - projekt "Szkolenie i współzawodnictwo" tzw.
budżet podstawowy OZS:
 sporty znajdujące się w Systemie Sportu Młodzieżowego,
 forma organizacyjna sportu: Okręgowy Związek(członek PFS)/sport uwzględniony w
punktacji Systemu Sportu Młodzieżowego - kwota bazowa dla sportów posiadających
osobowość prawną = 4000 zł, dla pozostały sportów = 2000 zł,
 zgłoszenie do Pomorskiej Federacji Sportu przez OZS/ sport uwzględniony w punktacji
Systemu Sportu Młodzieżowego, projektu planu budżetu podstawowego zadań w danym
sporcie,
 dofinansowanie dla zespołowych gier sportowych tzw. 10% wg osobnych zasad,
 wyniki sportowe uzyskane w Systemie Sportu Młodzieżowego w trzech ubiegłych latach
(średnia punktów) obejmujące kategorie wiekowe: młodzik, junior młodszy, junior,
młodzieżowiec,
 wyniki międzynarodowe uzyskane w zawodach mistrzowskich międzynarodowych w
kategoriach młodzieżowych (max. 5% budżetu).



Kryteria kwalifikacji - projekt Kadra Wojewódzka Młodzików - wg Decyzji Ministra Sportu
i Turystyki ws. programu „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa
młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej
oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w
sportach zimowych, halowych i letnich” oraz dodatkowo:
 limity zawodników do naboru i szkolenia ustala się dla każdego województwa, na podstawie
aktualnej informacji GUS o populacji dzieci w wieku 10-14 lat,
 pozytywna opinia Działu szkolenia PFS,
 akceptacja polskiego lub okręgowego związku w danym sporcie,
 aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania danego
sportu,
 wyniki sportowe w danym sporcie,
 zasięg sportu w województwie,
 poziom organizacyjny danego sportu,
 powołanie trenerów koordynatorów zadań KWM w poszczególnych sportach,

 wyniki testów sprawności ogólnej i specjalnej opracowane lub wskazane przez polskie
związki sportowe lub w przypadku braku wskazania Międzynarodowy Test Sprawności
Fizycznej,
 realizacja szkolenia KWM w roku ubiegłym,
 właściwe rozliczenie pod względem merytorycznym (sprawozdawczość zadaniowa, okresowa,
wykonanie i złożenie wyników testów sprawności) i finansowym zadania (stopień
wykorzystania przyznanych środków roku ubiegłym).


Kryteria kwalifikacji - projekt "Kadra Wojewódzka Juniorów Młodszych"- wg Decyzji
Ministra Sportu i Turystyki ws. programu „Programu dofinansowania ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i
współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników
kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich” oraz dodatkowo:
 wyniki sportowe w danym sporcie,
 liczba zawodników punktujących w SSM w kategorii wiekowej juniorów młodszych w roku
ubiegłym,
 punktacja w SSM w kategorii wiekowej juniorów młodszych w dwóch latach ubiegłych,
 pozytywna opinia Działu szkolenia PFS,
 aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania danego
sportu,
 wyniki testów sprawności ogólnej i specjalnej opracowane lub wskazane przez polskie
związki sportowe lub w przypadku braku wskazania Międzynarodowy Test Sprawności
Fizycznej,
 akceptacja polskiego i okręgowego związku w danym sporcie,
 poziom organizacyjny danego sportu,
 realizacja szkolenia KWM w roku 2016,
 powołanie trenerów koordynatorów zadań KWJm w poszczególnych sportach,
 właściwe rozliczenie pod względem merytorycznym programu KWM w roku 2016
(sprawozdawczość zadaniowa, okresowa, wykonanie i złożenie wyników testów sprawności) i
finansowym zadania (stopień wykorzystania przyznanych środków roku ubiegłym).



Kryteria kwalifikacji - projekt "Kadra Wojewódzka Juniorów"- wg Decyzji Ministra
Sportu i Turystyki ws. programu „Programu dofinansowania ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i
współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników

kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich” oraz dodatkowo:
 aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania danego
sportu,
 wyniki sportowe w danym sporcie,
 opinia trenerów szkolenia wojewódzkiego dotycząca prognozy rozwoju sportowego
proponowanych zawodników,
 wyniki testów sprawności ogólnej i specjalnej opracowane lub wskazane przez polskie
związki sportowe lub w przypadku braku wskazania Międzynarodowy Test Sprawności
Fizycznej,
 liczba zawodników punktujących w SSM w kategorii wiekowej juniorów młodszych, junior w
roku 2016,
 punktacja w SSM w kategorii wiekowej juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców w
latach 2015, 2016,
 pozytywna opinia Działu szkolenia PFS,
 akceptacja polskiego i okręgowego związku w danym sporcie,
 poziom organizacyjny danego sportu,
 powołanie trenerów koordynatorów zadań KWJ w poszczególnych sportach.


Kryteria kwalifikacji - projekt "Pomorska Kadra Młodzieżowa":
 zawodników:


zawodnicy sportów olimpijskich, którzy kontynuują szkolenie w roku bieżącym, spełniający
poniższe kryteria wynikowe:



zawodnicy kategorii wiekowej młodzieżowiec (w danym roku), którzy w roku ubiegłym
zdobyli medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,



zawodnicy kategorii wiekowej junior, którzy w roku ubiegłym zdobyli:
o

medal OOM – kat. junior młodszy wchodzący do kategorii junior,

o

miejsce 1-4 juniorzy pozostałych roczników.

 b. trenerów:


szkoleniowcy, których zawodnicy zdobędą w roku bieżącym min. 12 pkt w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski wg. Systemu Sportu Młodzieżowego.



Kryteria kwalifikacji zawodników - projekt "Zespół Wsparcia Szkolenia":
 Udział w zawodach rangi mistrzowskiej w roku ubiegłym,
 Pozytywna opinia Okręgowego Związku Sportowego w danym sporcie.
 Pozytywna opinia kierownika wyszkolenia PFS.



Kryteria kwalifikacji - "Projekty Rozwoju Sportów":
 zgłoszenie do Pomorskiej Federacji Sportu przez OZS, Projektu Rozwoju w danym
sporcie w wymaganym terminie,
 zasięg programu,
 adekwatność kosztów do zamierzonych działań,
 rzetelny i realny harmonogram zadania,
 przewidywane rezultaty realizacji programu,
 zaangażowanie środków innych w realizację programu.



Kryteria podziału wynagrodzeń w programie KW MSiT:
 proporcjonalnie do wymiaru szkolenia (l. limitów, os/dni do realizacji).



Projekty dotyczące obszaru sportu powszechnego
Pomorska Federacja Sportu (PFS) aplikowała o projekty w sportach które pozytywie
odpowiedziały na zaproszenie PFS do złożenia oferty oraz przedstawiły niezbędne dane i
informacje zgodne z wymogami jednostki ogłaszającej konkurs w terminie umożliwiającym
przygotowanie wniosku.



Kryteria kwalifikacji - program Trener, MSiT (lata 2014-2016, od roku 2017 program
Trener nie funkcjonuje) - zgodnie z odpowiednimi decyzjami Ministra Sportu i Turystyki, w
szczególności:
 szkoleniowcy którzy szkolili zawodników, którzy łącznie zdobyli minimum 16 punktów
(dotyczy jednego szkoleniowca) w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (MPJmł) i
Mistrzostw Polski Juniorów w roku poprzedzającym wypłacenie dofinansowania,
 wzorcowo prowadzili w roku poprzedzającym wypłacenie dofinansowania stacjonarne
szkolenie sportowe z młodzieżą,
 posiadają licencję właściwego PZS,
 wynagrodzenie jest proporcjonalne do ilości zdobytych punktów,
 maksymalna wartość wynagrodzenia dla trenera/instruktora nie może przekroczyć 15 000 zł.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto rocznie i 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
brutto miesięcznie,
 złożenie do PFS przez kluby posiadające licencję PZS imiennego wniosku o wynagrodzenie
konkretnych szkoleniowców w danym sporcie wraz z listą zawodników objętych szkoleniem

w roku bieżącym. Wnioski muszą być opatrzone opinią trenera koordynatora sportu,
właściwego OZS i kierownika wyszkolenia PFS.
 złożenie przez szkoleniowca:


oświadczenia z danymi osobowymi na podstawie którego nastąpi wypłata wynagrodzenia,



kserokopii aktualnej licencji trenerskiej potwierdzoną za zgodność z oryginałem,



kserokopii aktualnej licencji klubowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

