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Programy
Budżet
USD 5 0 9 , 2 8 5 , 0 0 0

Narodowe
Komitety
Olimpijskie

+ 16% w porównaniu z
budżetem
2013-2016
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Programy
światowe

Programy światowe
obejmują pomoc
techniczną, finansową i
administracyjną; podzielone
są na pięć obszarów
związanych z rozwojem
sportu

Igrzyska
Olimpijskie

Wsparcie finansowe
dla Narodowych
Komitetów Olimpijskich
przed i podczas
igrzysk
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Programy
kontynentalne

Programy kontynentalne
obejmują pomoc
techniczną, finansową i
administracyjną w
zakresie realizacji
projektów specjalnych
Narodowego Komitetu
Olimpijskiego
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Programy światowe
USD 210,535,000

2

Wsparcie techniczne
USD 6,500,000

3

Administracja
USD 20,200,000
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Programy kontynentalne /
D z i a ł a l n o ś ć ANOC
USD 222,050,000

5

Igrzyska Olimpijskie
USD 50,000,000
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Stypendia Olimpijskie “Tokyo 2020”
Wsparcie dla drużyny
Wsparcie zawodów kontynentalnych
Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie
Kariera zawodnika NEW
Wsparcie dla zawodników uchodźców

Zarządzanie NKOl
Rozwój administracyjny NKOl
Narodowe kursy dla administratorów sportu
Międzynarodowe kursy zarządzania w sporcie
Wymiany między NKOl-ami

Forums i
Projekty
specjalne
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Promocja wartości olimpijskich
Medycyna sportowa i ochrona czystych
zawodników

Trenerzy
Kursy techniczne dla trenerów
Stypendia Olimpijskie dla trenerów
Rozwój Narodowej Struktury Sportowej

Sport przyjazny środowisku
Równość płci
Sport dla rozwoju
społecznego
Edukacja i kultura olimpijska

Cykl aplikowania do programów Solidarności
Olimpijskiej
NKOl składa
aplikację

SO analizuje
aplikację

Aprobata
Przedpłata 75%

Program

NKOl składa
raport
techniczny i
finansowy

SO analizuje
raporty

Aprobata
Wpłata 25%

Zewnętrzna
kontrola
raportu
finansowego

ZAWODNICY

Stypendia Olimpijskie “PyeongChang 2018”
Dla zawodników przygotowujących się i biorących udział w
kwalifikacjach do XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich
PyeongChang 2018.
Stypendium: miesięczny grant szkoleniowy + ustalona kwota na pokrycie
kosztów transportu na zawody kwalifikacyjne.
Kto NKOl-e posiadające tradycje w sportach zimowych (start w Soczi) i
których zawodnicy mają szanse na kwalifikacje do PyeongChang.
Co

1 stycznia 2017 do 28 lutego 2018.
Ile Różne kwoty stypendiów w oparciu o liczbę stypendystów, ilośc
zawodników uczestniczących w poprzednich Igrzyskach Olimpijskich oraz
kraj zawodnika. Określony grant na koszty podróży na zawody
kwalifikacyjne.
Kiedy

Indywidualna aplikacja zawodnika; w konsultacji z MF i w oparciu o priorytety
NKOl
PKOl złożył 10 aplikacji – wstępna akceptacja SO; konsultacje z MF
Jak

Stypendia Olimpijskie “Soczi 2014”
10 zawodników / 4 polskie związki sportowe (po podziale PZSS – 5)
1 listopada 2012 do 28 lutego 2014.
Ile 6 000 USD / 4 miesiące. Kwota do 5 000 USD na pokrycie kosztów
podróży na zawody kwalifikacyjne.
Kiedy

Finał

8 zawodników / 3 polskie związki sportowe; 7 zawodników uczestniczyło w igrzyskach / 2
miejsca finałowe w biathlonie

Stypendia przejściowe „Soczi 2014 – PyeongChang 2018”
2 zawodników / 2 polskie związki sportowe (biathlon, łyżwiarstwo szybkie)
Takie same warunki jak stypendia „Soczi 2014”

Stypendia olimpijskie “Tokio 2020”
Pomoc dla zawodników w przygotowaniu i uzyskaniu
kwalifikacji do Igrzysk XXXI Olympiady Rio 2020.

Stypendium: miesięczny grant szkoleniowy + ustalona kwota na
pokrycie kosztów transportu na zawody kwalifikacyjne. Ośrodek
treningowy lub opcja treningowa NKOl.
Kto Wszystkie
NKOl-e. Koncentracja na najbardziej potrzebujących
zawodnikach i NKOl-ach
Co

1 września 2017 do 31 sierpnia 2020.
Ile Zróżnicowane kwoty stypendiów w oparciu liczbę stypendiów, ilość
zawodników startujących w poprzednich igrzyskach olimpijskich oraz
kraj zawodnika.
Ustalony grant na pokrycie kosztów transportu na zawody
kwalifikacyjne.
Jak Indywidualna aplikacja zawodnika; analiza w oparciu o konsultacje z
MF i priorytety NKOl.
Kiedy

Stypendia olimpijskie “Rio 2016”
Pomoc dla zawodników w przygotowaniu i uzyskaniu
kwalifikacji do Igrzysk XXXI Olympiady Rio 2016.

Kto

15 zawodników w programie / 13 polskich związków sportowych

1 listopada 2014 do 31 sierpnia 2016.
Ile 2,000 USD / 4 miesiące
Ustalony grant na pokrycie kosztów transportu na zawody kwalifikacyjne
(skorzystało 5 zawodników)
Kiedy

Finał

7 zawodników (Piotr Myszka - 4, Robert Urbanek, Jakub
Szyszkowski,Natan Węgrzycki-Szymczyk - 7, Oktawia Nowacka - 3,
Katarzyna Grzybowska, Natalia Leśniak
5 zawodników startowało w IO / 1 medal, 2 miejsca punktowane

Stypendia olimpijskie
Zakres pomocy finansowej objętej kontraktem zawartym przez
SO / NKOl / zawodnika / PZS
 Dostęp do odpowiednich obiektów treningowych
 Dofinansowanie trenera
 Regularna pomoc medyczna i naukowa

 Ubezpieczenie od wypadku / choroby
 Koszty zakwaterowania i wyżywienia
 Kieszonkowe
Dodatkowe porozumienie między pzs a PKOl regulujące
system realizacji i rozliczania stypendium

Grant dla drużyny
Pomoc dla drużyn narodowych na przygotowanie i uczestnictwo
w zawodach regionalnych, kontynentalnych i światowych.
Grant dla jednego sportu letniego i jednego zimowego. Możliwość
podziału budżetu na drużynę męską i kobiecą.
Kto Drużyna letniego sportu będącego w programie olimpijskim,
reprezentująca światowy poziom; drużyny hokeja na lodzie lub curlingu
zakwalifikowane do finałowej rundy kwalifikacyjnej PyeongChang.
Co

Całe czterolecie 2017-2020
Ile W zależności od poziomu drużyny, zakresu i długości akcji zgłoszonych
do programu i dostępności budżetu.
Jak Dwustopniowa aplikacja: plan czteroletni i roczne projekty.
Kiedy

Grant dla drużyny 2013 - 2016
Związek Piłki Ręcznej w Polsce

Grant na dofinansowanie trenera
Kto Męska drużyna piłki ręcznej / wyznaczone akcje szkoleniowe
Co

Całe czterolecie 2013-2016
Ile Kwota na cztery lata w oparciu o złożony projekt
Jak
Plan merytoryczny i finansowy na każdy rok / akceptacja SO /
przedpłata 75% / raport merytoryczny i finansowy / akceptacja SO /
bilans 25%
Kiedy

Grant kontynentalny
Pomoc techniczna i finansowa na przygotowanie zawodników
do zawodów multi-dyscyplinarnych: Igrzyska Europejskie,
EYOF (edycja letnia i zimowa)
Grant dla NKOl-i na przygotowanie zawodników do multidyscyplinarnych zawodów kontynentalnych.
Co

Wszystkie NKOl-e.
Kiedy Czterolecie 2017-2020.
Ile W zależności od ilości i długości realizowanych projektów oraz
dostępności budżetu.
Jak Dwustopniowa aplikacja: plan czteroletni i roczne projekty.
Kto

Czterolecie 2013-2016
Dofinansowanie udziału w I Igrzyskach Europejskich w Baku 2015

Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie
Pomoc w zakresie identyfikacji, kwalifikacji i przygotowania
młodych zawodników do startu z letnich i zimowych
Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich
Trzy opcje grantów dla edycji letniej i zimowej: Identyfikacja;
Kwalifikacja; Przygotowanie.
Co

Wszystkie NKOl-e.
Kiedy W czasie pozwalającym na realizację projektów przed
Młodzieżowymi Igrzyskami Olimpijskimi
Ile W zależności od zakresu projektu i dostępności budżetu na
każdą edycję igrzysk.
Jak Oddzielna aplikacja na każdą edycję igrzysk i każdą opcję.
Kto

Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie
I Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Singapur 2010 – la (10
zawodników / opcja przygotowania do startu

I Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Innsbruck 2012 –
biathlon, łyżwiarstwo szybkie - opcja kwalifikacji
II Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Nankin 2014
 Identyfikacja – 1 zawodnik / tenis stołowy
 Kwalifikacja – 25 zawodników / LA, judo, triathlon, siatkówka
plażowa, zapasy
 Przygotowanie – 13 zawodników / badminton, boks, judo,
kajakarstwo, tenis, podnoszenie ciężarów

Kariera zawodnika
Pomoc dla zawodników na różnych etapach ich kariery w
perspektywie przejścia z kariery zawodniczej do pracy
zawodowej
Co

Techniczna i finansowa pomoc w zakresie edukacji zawodników.

Wszystkie NKOl-e
Kiedy Czterolecie 2017-2020
Ile W zależności od zakresu i długości projektu oraz dostępności
budżetu.
Jak Aplikacja + kopia przyjęcia na uczelnię oraz umowa. Program
realizowany i finansowany we współpracy z Departamentem Sportu
MKOl
Kto

Pomoc dla zawodników uchodźców
Identyfikacja i pomoc dla ograniczonej liczby uchodźców w
przygotowaniu do uczestnictwa w zawodach
międzynarodowych
Stypendia: miesięczny grant treningowy i ustalona kwota na
pokrycie kosztów transportu. Techniczna i finansowa pomoc na
realizację projektów mających na celu identyfikację, szkolenie i
edukację.
Co

NKOl-e, które przyjęły uchodźców
Kiedy Czterolecie 2017-2020
Ile
Zróżnicowane kwoty stypendiów w zależności od
treningowej, ilości stypendiów i kraju.
Jak Indywidualna aplikacja zawodnika. Identyfikacja projektu
realizowanego we współpracy z UNHCR.
Kto

opcji

TRENERZY

Techniczne kursy dla trenerów
Możliwości szkoleniowe dla trenerów na różnych poziomach.
Szkolenie dla trenerów realizowane przez eksperta wyznaczonego
przez MF; poziom krajowy lub regionalny.
Kto Wszystkie NKOl-e.
Kiedy Czterolecie 2017-2020
Ile Średni budżet: USD 8,000-10,000 na kurs. Max. 10 kursów w
czteroleciu (max. USD 80,000), max.4 kursy rocznie w zależności od
potrzeb NKOl.
Jak Projekt zgodny z wymogami MF. Aplikacja indywidualna lub
grupowa.
Co

Czterolecie 2013 – 2016
Polski Związek Towarzystw Wioślarskich (2013 / dwa etapy)
Polski Związek Lekkiej Atletyki (2016)
Polski Związek Tenisowy (2016)

Stypendia olimpijskie dla trenerów
Dostęp do szkolenia na wysokim poziomie.
CoProgramy szkoleniowe realizowane w uznanych ośrodkach treningowych, na
uniwersytetach lub w MF w zakresie nauki sportowej, specyficznego treningu
lub e-learningu. NKOl może zaproponować miejsce szkolenia spoza sieci
ośrodków SO.
Kto Wszystkie NKOl-e, trenerzy oficjalnie uznani przez swoje federacje sportowe
i pracujący w swoim kraju.
Kiedy Dwie sesje rocznie (wiosenna i jesienna) w przypadku uniwersytetu, inne
oparte o indywidualne rozwiązania i programy.
Ile Jedno lub dwa stypendia rocznie; stypendium obejmuje czesne, transport,
zakwaterowanie i wyżywienie, tygodniową dietę oraz ubezpieczenie zdrowotne
i wypadkowe.
Jak Indywidualna aplikacja + zgoda MF i ośrodka treningowego.

Czterolecie 2013 – 2016
Polski Związek Żeglarski (Seweryn Kosznik)

Rozwój Narodowej Struktury Sportowej
Program wspomaga NKOl-e w zakresie rozwoju i umocnienia systemu
sportowego na poziomie lokalnym i krajowym.
Co Rozwój narodowych sportów i struktury trenerskiej poprzez realizowanie
średnio i długoterminowych projektów dla jednego lub kilku sportów.
Międzynarodowy ekspert MF pracuje z lokalnymi trenerami w zakresie realizacji
określonego projektu i planu działania.
Kto Wszystkie NKOl-e
Kiedy Czterolecie 2017-2020
Ile Zasadniczo jeden projekt rocznie, w zależności od potrzeb. USD 25,00030,000 w tym pokrycie kosztów eksperta, tzn. koszty przelotu, zakwaterowanie i
wyżywienie; wynagrodzenie.
Jak Indywidualna aplikacja na każdy projekt + zatwierdzenie przez MF

Czterolecie 2013 – 2016
Polski Związek Badmintona (4 etapy – 2013, 2014, 2015, 2016)
Polski Związek Bokserski (2014)

Zarządzanie NKOl
&
Wymiana
dośwaidczeń

Rozwój administracyjny NKOl
Wsparcie struktury administracyjnej NKOl
Co

Dotacja administracyjna: grant na pokrycie kosztów administracyjnych (raz
w roku)
Zarządzanie NKOl: projekty indywidualne
Kto Wszystkie NKOl-e
Kiedy Czterolecie 2017-2020
Ile

Dotacja administracyjna: jednakowa kwota dla wszystkich NKOl-i. Inicjatywy
własne: w zależności od zakresu projektu i budżetu
Jak

Dotacja administracyjna: aplikacja w każdym roku. Inicjatywy własne:
indywidualne aplikacje na każdy projekt

Wymiany pomiędzy NKOl-ami
Promowanie solidarności poprzez skoordynowanie ofert NKOl-i z potrzebami
innych NKOl-i
Co Rozwinięte NKOl-e oferują pomoc i dzielą się wiedzą i doświadczeniem i
krajami rozwijającymi.
Kto Wszystkie NKOl-e.
Kiedy. W zależności od indywidualnych ofert
Ile W zależności od indywidualnych ofert
Jak Dobrze rozwinięte NKOl-e pomagają innym krajom składając swoje
propozycje do SO. Solidarność tworzy tzw. bank najbardziej interesujących
projektów.

Narodowe kursy dla administratorów sportu
Szkolenie administratorów poprzez organizowanie kursów w zakresie
administracji sportowej i zarządzania.
Co

Kursy dla administratorów sportu: 30-godzinny poziom podstawowy w oparciu o
Manual Solidarności Olimpijskiej.
Zaawansowane kursy zarządzania w sporcie: koncentracja na 6 dziedzinach
kompetencji w oparciu o Manual Solidarności Olimpijskiej; kurs organizowany w
podziale na moduły przez kilka miesięcy.
Kto Pracownicy i kierownictwo NKOl-i, zrzeszonych federacji sportowych, klubów
sportowych i innych organizacji sportowych.
Kiedy Czterolecie 2017-2020.
Ile

Kursy dla administratorów sportu: do USD 3,500 na kurs, gdzie 40% uczestników
stanowią kobiety.
Zaawansowane kursy zarządzania w sporcie: do USD 14,000 na kurs, gdzie 40%
uczestników stanowią kobiety.
Jak Kursy są prowadzone przez instruktorów NKOl przeszkolonych przez SO.

Międzynarodowe kursy zarządzania w sporcie
Udostępnienie menadżerom sportu ośrodków szkoleniowych na poziomie
szkolnictwa wyższego o międzynarodowym znaczeniu.
Co

MEMOS (Magister w dziedzinie zarządzania organizacją sportową) w języku
angielskim, francuskim i hiszpańskim.6 modułów tematycznych realizowanych w
ciągu 3-4 sesji rocznie. Projekt praktyczny realizowany jest pod nadzorem
wyznaczonego promotora.
Kto Pracownicy i kierownictwo NKOl-i, zrzeszonych narodowych federacji
sportowych lub innych organizacji sportowych, którzy są zaakceptowani przez
NKOl i spełniają kryteria MEMOS.
Kiedy

MEMOS w języku angielskim: każdego roku, od września do września roku
następnego. MEMOS w języku francuskim: początek w październiku 2018 i
październiku 2020. MEMOS w języku hiszpańskim: początek w listopadzie 2017 i
listopadzie 2019. Termin składania aplikacji: 15 czerwiec każdego roku.
Ile Stypendium pokrywa czesne, koszty podróży na wszystkie moduły i
dofinansowanie kosztów zakwaterowania.
Jak Program opracowany przez sieć uczelni.

Promocja
Wartości Olimpijskich

Medycyna sportowa i ochrona czystych zawodników
Projekty w zakresie medycyny sportowej, walki z dopingiem, zapobiegania
kontuzjom i chorobom
Czterolecie 2013-2016
Portal medyczny „Zdrowe Rio 2016” realizowany wspólnie z COMS
Międzynarodowa Konferencja w zakresie leczenia i rehabilitacji kontuzji mięśni i
ścięgien w sporcie w Spale

Sport przyjazny środowisku
Promowanie aktywności sportowych oraz konstruowania i eksploatacji
infrastruktury sportowej z dbałością o środowisko naturalne
Czterolecie 2013-2016
Dofinansowanie udziału polskiego przedstawiciela w Konferencji Sportu i
Ochrony Środowiska MKOl

Równość płci
Promowanie działań na rzecz równości płci w sporcie i organizacjach sportowych.
Czterolecie 2013-2016
Dofinansowanie Konkursu „Trenerka Roku”

Sport dla rozwoju społecznego (poprzednio „Sport dla
wszystkich”
Pomoc NKOl-om w działaniach na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej w
społeczeństwie, promowania sportu jako narzędzia prozdrowotnego, łączącego
sport z edukacją – projekty własne
Czterolecie 2013-2016
Dofinansowanie organizacji Pikniku Olimpijskiego
Opcja dodatkowa:
Dzień Olimpijski (23 czerwiec): Roczne dofinansowanie organizacji Biegu
Olimpijskiego

Kultura i edukacja olimpijska, dorobek olimpijski
Wsparcie NKOl w zakresie realizacji programów edukacyjnych promujących sport i
wartości olimpijskie, propagowania wiedzy na temat fundamentalnych zasad
olimpizmu oraz dokumentowania dorobku NKOl.
Czterolecie 2013-2016
Dofinansowanie wydawnictw PKOl
Dofinansowanie konkursu „Wawrzyn Olimpijski”
Działania edukacyjne PKOl
Wsparcie finansowe dla uczestników Sesji Naukowych Międzynarodowej Akademii
Olimpijskiej

Konferencje
&
Projekty specjalne

Konferencje i warsztaty
Doroczne konferencje kontynentalne poruszające najbardziej istotne
tematy dla ruchu olimpijskiegom olimpijskie seminaria marketingowe,
szkolenia dla NKOl-i, posiedzenia kontynentalnych Komisji
Zawodniczych.
Kto Wszystkie NKOl-e.
Kiedy. Czterolecie 2017 - 2020
Ile Dofinansowanie kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia
Jak Program koordynują i informują NKOl-e Stowarzyszenia Kontynentalne
i Solidarność Olimpijska
Co

Projekty specjalne
Specjalna pomoc przyznawana przez Komisję Solidarności
Olimpijskiej
Kto NKOl-e dotknięte nadzwyczajnymi okolicznościami
Kiedy Po analizie wniosku
Ile W zależności od charakteru potrzeb i złożonej aplikacji
Jak NKOl składa szczegółową aplikację i budżet
Co

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Marzenna Koszewska
Dyrektor ds. Olimpijskich i Współpracy
Międzynarodowej PKOl
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