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Program wsparcia finansowego lokalnych inicjatyw promocji golfa 

FUNDUSZ ROZWOJU POLSKIEGO GOLFA 

(PILOTAŻ) 

 

I. Cele projektu 

1) Dalsza popularyzacja golfa w Polsce poprzez wzrost liczby posiadaczy kart HCP PZG i ZK.  

2) Wsparcie finansowe inicjatyw rozwojowych realizowanych na poziomie lokalnym.  

 

II. Budżet projektu 

100 000 zł w 2021 r.  

 

III. Wysokość dofinansowania  

Grant w wysokości do 10 tys. zł dla jednego beneficjenta.  

 

IV. Adresaci 

Kluby golfowe – członkowie zwyczajni PZG. 

 

V. Priorytety 

Z Funduszu dofinansowane będą przede wszystkim projekty realizowane w ramach 

następujących priorytetów: 

1) Upowszechnianie i popularyzacja golfa (rozumiana jako szkolenie/przyciągnięcie 

nowych członków oraz osób do gry w golfa). 

2) Golf osób niepełnosprawnych. 

3) Golf kobiet. 

4) Golf w szkole. 

 

VI. Ramy czasowe 

Dofinansowaniem zostaną objęte projekty realizowane w terminie od 1 sierpnia do 31 

października 2021 r. Rozliczenie powinno nastąpić do 30 listopada.  

 

VII. Tryb aplikowania 

Uproszczony wniosek zawierający ogólny opis przedsięwzięcia, cele, oczekiwane rezultaty 

(KPIs) oraz budżet uwzględniający finansowanie z innych źródeł (Załącznik nr 1). 

 

VIII. Terminy  

1. Wnioski aplikacyjne należy składać na adres biuro@polski.golf do dnia 26 lipca 2021 r.  

2. Ogłoszenie beneficjentów nastąpi 9 sierpnia 2021 r. 
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IX. Tryb konkursowy oraz algorytm przyznawania środków  

 

Składane oferty będą rozpatrywane na postawie następujących kryteriów: 

Lp. Kryterium Wartość Punktacja 

1. Liczba członków PZG (zawodników posiadających 
karty HCP zrzeszonych w klubie) w poprzednim 
sezonie 

25% 10 

2. Wzrost liczby członków PZG względem 
poprzedniego sezonu (%) 

25% 10 

3. Spójność z priorytetami projektu 25% 10 

4. Dodatkowe źródła dofinansowania 25% 10 

 

X. Katalog kosztów i zasady rozliczania grantów 

 

1) Granty będą rozliczane na podstawie przedłożonego raportu z realizacji zadania oraz 

zestawienia rachunków i faktur dokumentujących poniesione koszty zgodnie 

z dopuszczalnym katalogiem kosztów.  

2) Dopuszczalny katalog kosztów, w ramach którego można rozliczyć przyznane granty:  

a) wynajem infrastruktury do gry w golfa; 

b) wypożyczenie sprzętu; 

c) zakup piłek na driving range; 

d) wynagrodzenie instruktora (do 250 zł brutto za dzień pracy); 

e) zakup trofeów sportowych; 

f) wyżywienie (do 50 zł brutto za osobodzień).  

3) Wydatkowanie przyznanych grantów niezgodnie z założeniami programu  

i dopuszczalnym katalogiem kosztów, nie będzie akceptowane i skutkować będzie 

zmniejszeniem wysokości przyznanego grantu o zakwestionowane kwoty.  

4) Na wniosek zainteresowanych istnieje możliwość wypłaty zaliczki do 50% przyznanego 

grantu przed realizacją przedsięwzięcia. Druga transza zostanie przekazana po złożeniu 

raportu i jego akceptacji przez PZG.  

 

 

 

 

 

 


