
Regulamin dofinansowania projektów klubów W-MZJ 2022 – II nabór 

1. Wnioski o dofinansowanie projektu mogą składać do biura W-MZJ tylko kluby 

będące członkiem W-MZJ nie zalegające z opłatami składek członkowskich na rzecz 

W-MZJ. 

2. Klub w danym roku może uzyskać dofinansowanie tylko na jeden wniosek. W 

kolejnych latach przy rozpatrywaniu wniosków pierwszeństwo będą miały kluby, 

które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach. 

3. Dofinansowanie ze strony W-MZJ może obejmować tylko projekty zrealizowane lub 

planowane w roku 2022 lub do końca II kw 2023 obejmujące inwestycje w poprawę 

infrastruktury ośrodka, szkolenia dla kadry instruktorskiej lub zawodników klubu, 

projekty promujące jeździectwo i zachęcające młode osoby do rozpoczęcia przygody z 

jazdą konną. 

4. Dofinansowanie zaakceptowanych projektów klubów może wynosić do 50% całości 

planowanych kosztów lub kwoty 5000 zł (wymagany wkład własny klubu, jeżeli 

projekt jest większej wartości maksymalne dofinansowanie ze strony W-MZJ na dany 

projekt wynosi 5000 zł). Po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami Zarząd może 

podjąć uchwałę o zwiększeniu kwoty dofinansowania danego projektu. 

5. Dofinansowanie jest rozliczane na podstawie przesłanego i zaakceptowanego przez 

zarząd W-MZJ:  

a) wniosku opisującego zakres i koszty projektu  

b) po przesłaniu szczegółowego kosztorysu  

c) po przesłaniu kopii faktury lub noty księgowej dokumentującej poniesione / 

planowane wydatki. 

6. Zarząd W-MZJ zastrzega sobie prawo do oceny wniosków i ich akceptacji w ramach 

dostępnego budżetu kierując się następującymi kryteriami: 

a) trwałość i jakość proponowanego projektu pod kątem poprawy infrastruktury, 

poziomu szkolenia czy też koncepcji promocji jeździectwa w województwie 

Mazowieckim, 

b) pomysł i innowacja projektu oraz zasięg oddziaływania na jak największą liczbę 

osób / dostępność dla szerokiej rzeszy zawodników a nie tylko danego klubu 

c) szczegóły i realność przedstawionego kosztorysu, koszty projektu i poziom wkładu 

własnego klubu. 

6. Planowany budżet na dofinansowania w roku 2022r. na II turę naboru wynosi 30 000 

zł z możliwością jego zwiększenia po weryfikacji przesłanych wniosków. 

7. Wnioski należy składać w formie mailowej na adres biuro@wmzj.waw.pl do 15 

listopada 2022. Zaakceptowane wnioski zostaną ogłoszone na stronie W-MZJ. 

8. Komisja kwalifikująca będzie się składała z 5 osób - 2 przedstawicieli klubów nie 

składających wniosków, 2 przedstawicieli zarządu W-MZJ oraz 1 przedstawiciela 

Komisji Rewizyjnej z funkcją doradczą - kontrolną. Decyzje komisji są ostateczne i 

nie podlegają odwołaniu przy czym w przypadku nie zaakceptowania wniosku każdy 

klub może go uzupełnić i złożyć ponownie w kolejnej turze naboru. 

9. Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. 
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