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PROJEKTY ROZPATRZONE POZYTYWNIE 

 

 

L.p Nazwa 

organizacji 

pozarządowej 
Nazwa projektu 

Wniosko-

wana 

kwota 

Wkład 

własny 

 

Łączny 

koszt 

projektu 

Kwota 

proponowanej 

dotacji 

 

Opis przedsięwzięcia 

1 

Klub 

Hokejowy 

„Podhale” 

Nowy Targ 

S.A. 

„Sprzyjanie rozwojowi 

sportu na terenie 

Miasta Nowy Targ” 

400.000,00 171.428,57 571.428,57 260.000,00 

Celem projektu są działania mające na 

celu poprawienie warunków uprawiania 

hokeja na lodzie w Nowym Targu 

poprzez utrzymanie działalności drużyny 

ekstraklasowej, osiąganie wysokich 

wyników sportowych, w tym możliwości 

gry w kadrach narodowych, umożliwienie 

i poprawienie dostępności mieszkańców 

miasta do udziału w zorganizowanych 

imprezach sportowych. 

2 

MMKS 

„Podhale” 

Nowy Targ 

„Udział zawodników  

MMKS Podhale Nowy 

Targ w turniejach        

i     meczach hokeja na 

lodzie w sezonie 

2018/2019” 

50.000,00 21 .428,40 71. 428,40 50.000,00 

Celem projektu jest działanie mające celu 

poprawę umiejętności sportowych 

i rozwój zawodników MMKS Podhale 

Nowy Targ poprzez prowadzenie 

specjalistycznych treningów. W sezonie 

2018/2019 klub będzie brał udział w 

rozgrywkach Słowackiej oraz Karpackiej 

hokej ligi. Zadanie jest dedykowane do 

zawodników z grupy żak młodszy, żak 

starszy i młodzik. 

3 

MMKS 

„Podhale” 

Nowy Targ 

Przygotowanie i udział 

zawodniczek  MMKS 

Podhale II w 

rozgrywkach PZ 

Unihokeja 

10.500,00 4.500,00 15.000,00 6.500,00 

Celem projektu jest działanie w kierunku 

rozwoju zawodniczek MMKS Podhale 

poprzez rywalizację w najwyższej 

kategorii- seniorskiej i osiągniecie jak 

najlepszych wyników. Dzięki rywalizacji 

ze starszymi zawodniczkami, dziewczęta 

na bieżąco będą mogły weryfikować 

swoje umiejętności, a jednocześnie 

podnosić je podczas bezpośrednich 

pojedynków z nimi. 



4 
NKP 

„Podhale” 

Nowotarski futbol 

2018 
107.500,00 56.700,00 164.200,00 40.000,00 

Projekt wspomaga cel umożliwienia 

zawodnikom uczestnictwa w szkoleniu 

i rywalizacji sportowej w klubie w 

ramach rozgrywek organizowanych przez 

PZPN, uczestnictwa klubu w 

rozgrywkach III Ligi gr. IV oraz 

Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej 

(A Klasa), a także w innych turniejach. 

5 KS „Gorce” 

„Nowy Targ w I i II 

lidze tenisa 

stołowego kobiet     

i mężczyzn” 

39.680,00 17.660,00 57.340,00 30.000,00 

Celem Projektu jest rywalizacja w 

rozgrywkach ligowych na szczeblu 

ogólnopolskim i regionalnym w tenisie 

stołowym, zdobycie miejsca 

gwarantującego walkę o awans do I ligi 

mężczyzn i ekstraklasy kobiet, promocja 

klubu i Miasta Nowy Targ. 

6 KS „Szarotka” 

„Promocja sportu         

i aktywnego stylu 

życia oraz osiągnięcia 

wysokich wyników 

sportowych przez 

zawodników klubów 

sportowych” 

6.000,00 3.000 9.000 3.500 

Celem projektu jest organizacja zawodów 

sportowych w unihokeju drużyny 

seniorów. Wspieranie systemu 

współzawodnictwa sportowego sekcji 

seniorskich.  

Suma: 390.000,00 
 

 


