Załącznik
do uchwały Nr 45/1879/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 listopada 2021 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z siedzibą w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń
realizując cel publiczny
„poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych działających
na terenie Województwa”
Ustala zasady naboru w konkursie
sfinansowanie stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży
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§1
Zasady przyznawania dotacji
Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie stypendiów sportowych (zwanych dalej
„stypendiami”) dla dzieci i młodzieży w kategoriach młodzieżowych – od junior
młodszy/kadet do młodzieżowiec (zwanych dalej „zawodnikami”) reprezentujących
kluby sportowe (zwane dalej „Klubami”), które działają na terenie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych stałym
programem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich.
Ustala się dolną granicę wieku – 15 lat w momencie zdobycia medalu, dla zawodnika w
kategorii juniora młodszego/kadeta, któremu może zostać przyznane stypendium.
Seniorowi może być przyznane stypendium tylko w sytuacji gdy medal zdobywał jako
młodzieżowiec.
Klubowi działającemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego może zostać
przyznana dotacja na pokrycie kosztów stypendium dla zawodnika, który w 2021 r.
zdobył co najmniej jeden z następujących medali:
1) medal Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
2) medal Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Igrzysk Olimpijskich Młodzieży
3) złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski lub
Mistrzostw Polski Juniorów,
4) złoty medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży/Mistrzostw Polski
Juniorów Młodszych.
Klub może wnioskować o stypendia dla wszystkich zawodników, którzy spełniają
kryteria wymienione w ust 3 oraz są członkami Klubu od co najmniej 6 miesięcy, licząc
od daty osiągnięcia kryterium wymienionego w ust 3.
Zawodnik mający otrzymać stypendium powinien wyróżniać się nienaganną postawą
etyczną, a także przestrzegać obowiązujące przepisy prawne, w tym sportowe.

§2
Rodzaj zadań i wysokość środków finansowych przewidzianych na wsparcie
1. Na realizację zadania, zgodnie z projektem budżetu Województwa na rok 2022, planuje
się przeznaczyć kwotę do wysokości 840 000 zł. Kwota ta może ulec zmianie
w przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia bądź zwiększenia budżetu
Województwa z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania naboru ofert
w konkursie.
2. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę stypendiów przyznawanych zawodnikom na okres
10 miesięcy i wypłacanych w systemie miesięcznym od marca do grudnia 2022 r.
3. Wysokość miesięcznego stypendium dla zawodnika wynosi:
1) Kategoria I - 1 000 zł – dla medalistów Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich,
2) Kategoria II - 500 zł – dla medalistów mistrzostw świata, mistrzostw Europy,
Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży,
3) Kategoria III - 400 zł – dla złotych medalistów młodzieżowych mistrzostw Polski i
mistrzostw Polski juniorów w dyscyplinach indywidualnych lub zespołach
dwuosobowych,
4) Kategoria IV - 300 zł – dla złotych medalistów Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży, Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w dyscyplinach indywidualnych
oraz dla złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski
Juniorów w dyscyplinach drużynowych (osady/zespoły trzy i powyżej trzech
zawodników czyli np. sztafety/osady 4 –osobowe, osady 8-osobowe itp.).
4. W przypadku zdobycia przez zawodnika więcej niż jednego medalu wymienionego
w § 1 ust. 3, o wysokości stypendium decyduje wyższy stopień Kategorii.
§3
Wymogi formalne jakie winna spełniać oferta
1. Oferta powinna zawierać:
1) dane wnioskodawcy,
2) dane osobowe kandydata do stypendium,
3) informacje o osiągniętych wynikach sportowych potwierdzane przez Wojewódzki
Związek Sportowy lub Polski Związek Sportowy,
4) opinię trenera prowadzącego zawodnika lub trenera kadry wojewódzkiej,
5) opinię członka Zarządu Klubu Sportowego,
6) informację od kiedy zawodnik jest członkiem Klubu,
7) informację o oddziaływaniu przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu lub
współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie,
8) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu
przedsięwzięcia,
9) ewentualny udział środków Klubu w planowanym przedsięwzięciu.
2. Wzór oferty określa załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze ofert.
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§4
Szczegółowy wykaz elementów, na które może zostać przeznaczona dotacja
Dotacja udzielona Klubowi może wynieść do 100% całkowitych kosztów zadania i być
przeznaczona wyłącznie na sfinansowanie stypendiów sportowych dla zawodników,
o których mowa w § 1.
Klub, ze środków własnych bądź innych będących w jego gestii, może zwiększyć
zawodnikowi kwotę stypendium, o którym mowa w § 2 ust 3.
§5
Miejsce i termin składnia ofert
Oferta Klubu w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie stypendiów sportowych
składana jest wraz z załącznikami określonymi w formularzu oferty do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100
Toruń w terminie do 31 grudnia 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).
W razie stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku, wnioskodawca zostanie
wezwany do ich usunięcia w terminie 10 dni. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje
zwrot wniosku bez rozpatrzenia.

§6
Ocena ofert
Oceny złożonych ofert dokona komisja powołana uchwałą Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego, która określi również regulamin pracy komisji.
§7
Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskie
1. Klub, który otrzyma dotację na sfinansowanie stypendiów sportowych dla zawodników
zobowiązany jest, w trakcie realizacji umowy, do promocji Województwa KujawskoPomorskiego poprzez informowanie w mediach (w tym mediach społecznościowych), na
stornie internetowej oraz wszelkich innych publikacjach, iż stypendia sportowe dla
zawodników Klubu finansowane są ze środków Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego.
2. Zawodnicy Klubu, o których mowa w § 1 oraz przedstawiciele Klubu zobowiązani są do
uczestnictwa w uroczystej gali wręczenia dotacji na sfinansowanie stypendiów
sportowych, o której Klub zostanie poinformowany minimum 14 dni przed jej
planowanych terminem.
§8
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy uchwały Nr III/78/19 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (z późn.zm.).

