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Rozwój polskiego sportu w 
bardzo dużym stopniu uzależ-

niony jest od współpracy z lokalny-
mi władzami, które wspólnie z klubami i 

organizacjami sportowymi, kreują środowi-
sko sportowe. Niewielkie zaangażowanie bizne-

su w sport oraz ograniczone możliwości finansowe 
sprawiają, że samorządy stają przed koniecznością opty-

malizowania wydatków i osiągania maksymalnych korzyści, 
przy zachowaniu zrównoważonej polityki finansowania sportu. 

Długofalowe planowanie działań organizacji wymaga przygotowania 
odpowiedniej strategii, która będzie wyznaczała ścieżkę rozwoju, uwzględ-

niając posiadane zasoby, sytuację w   otoczeniu oraz oczekiwania i potrzeby 
wszystkich zainteresowanych.  



W procesie opracowania strategii rozwoju sportu oraz budowania marki jednostki 
samorządowej poprzez sport, wskazujemy optymalne rozwiązania zarządcze, a 
także określamy działania marketingowe i  promocyjne, które zapewniają najbar-
dziej efektywny sposób realizacji założonych wcześniej celów. 

W skład oferty wchodzą:

 opracowanie kryteriów wydatkowania środków publicznych – strategia 
 finansowania sportu przez jednostki publiczne

 infrastruktura sportowa i jej komercjalizacja – opracowanie kryteriów 
 użytkowania obiektów sportowych w mieście

 strategia rozwoju imprez komercyjnych

 opracowanie form popularyzacji sportu wśród mieszkańców oraz wspieranie 
 sportu amatorskiego i  rekreacji

Spójna i przejrzysta strategia finansowania sportu przez jednostki publiczne stano-
wi szczególnie ważny element rozwoju sportu w danym regionie. Bazując na wielo-
letnim doświadczeniu oferujemy usługi z zakresu:

 opracowania strategii finansowania sportu

 doradztwa oraz pozyskiwania funduszy na projekty sportowe

 przygotowania projektów finansowania obiektu (dotacje, partnerstwo 
 publiczno-prywatne)

 określenia struktury organizacyjnej i  własnościowej budowanych obiektów 
 (właściciel, zarządca, najemca)

strategie rozwoju sportu

opracowanie strategii
finansowania sportu
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doradztwo w obszarzezarządzania klubemsportowym

Organizacje, które dziś odnoszą sukcesy, korzystają z  profesjonalnego doradztwa i 
stosują nowoczesne metody zarządzania. Proponujemy Państwu współpracę dorad-
czą w zakresie marketingu i zarządzania. 
Dysponujemy wiedzą i  doświadczeniem, wiemy jak je wykorzystać do optymalizacji 
funkcjonowania organizacji. Oferujemy profesjonalne doradztwo dla związków, 
klubów, ośrodków sportowych. 

Nasza oferta obejmuje:

 przekształcenia organizacyjne klubu

 przygotowanie klubu pod kątem zaangażowania inwestora,

 opracowanie struktury zarzadzania i  podziału kompetencji,

 opracowywanie strategii marketingowych.


