Załącznik
do uchwały Nr 13/483/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 06.04.2022 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z siedzibą w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń
realizując cel publiczny
„poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez
zawodników klubów sportowych działających na terenie Województwa”
ogłasza nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 2 na
sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w
klubach sportowych
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§1
Zasady przyznawania dotacji
Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego
(zwanych dalej „szkoleniami”) dzieci i młodzieży trenujących w klubach sportowych
(zwanych dalej „Klubami”), które działają na terenie Województwa KujawskoPomorskiego, osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
w dyscyplinach ujętych w krajowym systemie sportu młodzieżowego.
Klubowi działającemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego może zostać
przyznana dotacja na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia, jeśli w 2021 r.
zdobył co najmniej 25 punktów w krajowym systemie sportu młodzieżowego.
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej (maksymalnie 3 kluby). W ofercie
wspólnej punkty wszystkich klubów sumują się, a ich suma zgodnie z ust. 2 musi
wynosić co najmniej 25 punktów.
Dotacja może zostać przyznana wyłącznie na zadania jednoroczne.

§2
Rodzaj zadań i wysokość środków finansowych przewidzianych na wsparcie
1. Na realizację zadania, zgodnie z budżetem Województwa na rok 2022, planuje się
przeznaczyć kwotę do wysokości 1 900 000,00 zł. Kwota ta może ulec zmianie
w przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia bądź zwiększenia budżetu
Województwa (w tym środków finansowych przeznaczonych na realizację innych zadań
o charakterze sportowym) z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania
naboru ofert w konkursie.
2. Umowa na realizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży może obowiązywać strony
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r., przy czym to oferent określa
termin realizacji szkolenia – ramy czasowe (datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia), w
których będą dokonywane wydatki na realizację zadania, mając na uwadze, że:

1) wydatki z przyznanej dotacji mogą być ponoszone od dnia podjęcia przez
Zarząd Województwa uchwały o rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu dotacji
na ww. zadanie;
2) przed datą rozstrzygnięcia konkursu mogą być ponoszone wydatki tylko ze
środków własnych lub z innych źródeł;
3) dotacja musi być wykorzystana nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r.
§3
Wymogi formalne jakie winna spełniać oferta
1. Oferta powinna spełnić następujące wymogi formalne:
1) być złożona za pośrednictwem Generatora Ofert zgodnie z zapisami § 5
niniejszego ogłoszenia o naborze;
2) do oferty złożonej w Generatorze Ofert należy dołączyć podpisane przez osoby
uprawnione skany wymaganych załączników określonych w formularzu
oferty;
3) zadeklarowano wymagany wkład własny finansowy wykonania zadania
w wysokości minimum 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania;
4) oferent uzyskał co najmniej 25 punktów w krajowym systemie sportu
młodzieżowego;
2. W przypadku niedopełnienia warunków wskazanych w ust. 1 pkt 2 oferent może złożyć
uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia przekazania mu pocztą elektroniczną informacji,
w której stwierdzono ww. uchybienia. W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień
formalnych oferta nie będzie rozpatrywana.
3. Wzór formularza oferty określa załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze ofert.
§4
Szczegółowy wykaz elementów, na które może zostać przeznaczona dotacja
1. Dotacja udzielona Klubowi może wynieść do 90% całkowitych kosztów zadania z
przeznaczeniem wyłącznie na sfinansowanie szkolenia sportowego, o którym mowa
w § 1.
2. Klub zobowiązany jest zabezpieczyć na realizację zadania minimum 10% wkładu
własnego finansowego.
3. Kategorie kosztów, na które może zostać przeznaczona dotacja obejmują:
1) wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) trenerów, sędziów sportowych i innych
osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby przeprowadzenia szkolenia,
2) wynajem sal/pomieszczeń i obiektów sportowych,
3) żywność,
4) zakwaterowanie,
5) transport,
6) zakup sprzętu i wyposażenia sportowego – do wysokości 40% dotacji,
7) koszty administracyjne – do wysokości 10% dotacji.
4. Oferta, na realizację której przeznaczona zostanie dotacja musi zawierać minimum 2
kategorie kosztów wymienionych w ust. 3.
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§5
Termin i warunki składnia ofert
Oferta Klubu w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie realizacji szkolenia
sportowego składana jest elektronicznie wraz z załącznikami określonymi w formularzu
oferty za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie do 29 kwietnia 2022 r. do
godz. 15:30
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty w Generatorze
ofert.
Oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej zostaną odrzucone z przyczyn
formalnych.
Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 1 ofertę.

§6
Ocena ofert
Oceny złożonych ofert dokona komisja powołana uchwałą Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego, która to uchwała określi również regulamin pracy komisji.
§7
Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskie
1. Klub, który otrzyma dotację na sfinansowanie szkolenia sportowego, zobowiązany jest
w trakcie realizacji umowy, do promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez
informowanie w mediach (w tym mediach społecznościowych), na stronie internetowej
oraz wszelkich innych publikacjach, iż środki na szkolenie sportowe dla zawodników
Klubu finansowane są ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Przedstawiciele Klubu, który otrzymał dotację z budżetu województwa kujawskopomorskiego na sfinansowanie realizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
zobowiązani są do uczestnictwa w uroczystej gali wręczenia ww. dotacji, 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.).

