
 
Uchwała Nr XXI/374/12 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia  28 czerwca 2012 r. 

 
 

w sprawie ustalenia Programu „Świętokrzyska Akademia Sportu”. 
 
 Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), art. 14 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustala się Program pn. „Świętokrzyska Akademia Sportu” stanowiący załącznik  
do uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego. 

 
§ 3 

 
Traci moc uchwała Nr XXXIV/579/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
15 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Programu „Świętokrzyska Akademia Sportu na 
Obszarach Wiejskich”. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 

 Wiceprzewodniczący Sejmiku 
    
 

                      Marcin Ożóg 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 

do Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia 

Programu „Świętokrzyska Akademia Sportu” 

 W 2010 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą  

Nr XXXIV/579/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 lutego 2010 

roku przyjął do realizacji Program „Świętokrzyska Akademia Sportu na Obszarach 

Wiejskich”. Program ten zdecydowanie poprawił dostępność do zajęć sportowych 

oraz posłużył promowaniu przedsięwzięć mających na celu podniesienie stanu 

zdrowia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach 

wiejskich i małomiasteczkowych. W trakcie realizacji Programu pojawiły się wnioski 

dotyczące bardziej racjonalnego wykorzystania środków finansowych na ten cel.  

W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia stosownej uchwały. 
 



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/374/12 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 

 

 

„ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA SPORTU” 

 

I  WSTĘP 

 

Podstawowym  założeniem  „Świętokrzyskiej  Akademii  Sportu”,  zwanej  dalej 

Programem, zainicjowanej przez Samorząd Województwa  Świętokrzyskiego,  jest  rozwijanie 

zainteresowań oraz wspieranie  zadań  z  zakresu  kultury  fizycznej.  Zadaniem Programu  jest 

wspomaganie  finansowe  imprez  sportowo‐rekreacyjnych  organizowanych  dla  dzieci  

i młodzieży przez organizacje pozarządowe działające w sferze kultury fizycznej. 

Pomimo  że Województwo  Świętokrzyskie posiada coraz większą  i nowoczesną bazę 

sportową,   uczestnictwo młodzieży w  zajęciach  sportowych pozostaje na niskim poziomie. 

Namacalnym  tego  przykładem  są  lokaty,  które  nasze  województwo  zajmuje  we 

współzawodnictwie sportowym dzieci  i młodzieży w skali kraju  (16., czyli ostatnie miejsce). 

Wynik ten świadczy o niedostatecznym udziale samorządów województwa świętokrzyskiego 

w  systemie  sportu  młodzieżowego.  Corocznie  we  współzawodnictwie  dzieci  i  młodzieży 

uczestniczy  średnio  30  samorządów  na  102  oraz  95  klubów  sportowych  na  700 

zarejestrowanych. Dane te obrazują, że niezbędne  jest podjęcie wszechstronnych działań w 

celu poprawy wymienionych wyżej wskaźników. 

 

II  CELE PROGRAMU 

 

1. Celem strategicznym Programu jest rozwój kultury fizycznej na szeroko rozumianych 

obszarach wiejskich.  

2. Realizacji celu strategicznego służyć będą działania ukierunkowane na: 

a. wspieranie  inicjatyw,  takich  jak  organizacja  imprez  masowych,  zawodów 

sportowych, turniejów,  lig gminnych  i międzygminnych w grach zespołowych 

oraz  dyscyplinach  indywidualnych  i  innych  przedsięwzięć  służących 

upowszechnianiu aktywności ruchowej i zachęcających do uprawiania sportu; 

b. organizowanie  zajęć  profilaktycznych  dla  młodzieżowych  grup 

dyspanseryjnych, np. gimnastyka korekcyjna, pływanie; 

c. wykorzystanie  specyficznych  walorów  sportu  dla  kształtowania  postaw 

obywatelskich i przeciwdziałania patologiom społecznym. 

 

 

 



 

 

III  ZASIĘG PROGRAMU 

 

Swoim zasięgiem Program obejmuje Województwo Świętokrzyskie. 

 

IV  BENEFICJENCI 

 

Beneficjentami uprawnionymi do udziału w Programie są podmioty określone w art. 3, ust. 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst 

jednolity  z  2010  roku Dz. U. Nr  234,  poz.  1536  z  późn.  zm./.  Planowane  przedsięwzięcia 

muszą być skierowane do osób zamieszkujących w miejscowościach do 5 tys.  mieszkańców.  

 

V  ZAKŁADANE REZULTATY 
 

1. Tworzenie  warunków  dla  dzieci  i  młodzieży  posiadającej  predyspozycje  
do uprawiania różnych dyscyplin sportu. 

2. Aktywizacja młodego pokolenia do uczestnictwa w sporcie i rekreacji. 
3. Podnoszenie sprawności fizycznej osób mieszkujących na obszarach wiejskich. 
4. Kształtowanie zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu.  
5. Poprawa jakości życia w małych miejscowościach. 

 
VI  ZASADY ORGANIZACYJNE PROGRAMU I WARUNKI FINANSOWANIA 
 

1. Program jest realizowany jest w ramach konkursu ofert.  
2. Podmioty  ubiegające  się  o  środki  w  ramach  Programu  muszą  posiadać  zapis  

w statucie o prowadzeniu działalności z zakresu kultury fizycznej. 
3. Każde  zadanie  realizowane  w  ramach  Programu  powinno  zakończyć  

się  podsumowaniem,  na  którym  przedstawione  zostaną  efekty  zrealizowanego 
zadania.  Na  podsumowaniu  uczestnicy  Programu  otrzymają  pamiątkowe  dyplomy 
dostarczone przez Urząd Marszałkowski. 

4. Wszystkie  materiały  przygotowywane  przez  beneficjenta,  związane  z  realizacją 
zadania, np. plakaty, zaproszenia, materiały informacyjne itp., powinny byś opatrzone 
herbem  województwa  oraz  następującą  informacją:  „Program  Świętokrzyska 
Akademia  Sportu  finansowany  jest  ze  środków  Urzędu  Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego”. 

5. Dofinansowaniem w ramach Programu nie będą objęte: 
a. przedsięwzięcia przeznaczone dla osób dorosłych, 
b. sekcje  sportowe  uczestniczące  w  systemie  rozgrywek  organizowanych  przez 

Związki Sportowe. 
6. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 7.000 zł. 
7. Wymagany  wkład  własny  (finansowy)  beneficjenta  stanowić  musi  minimum  10% 

wartości zadania. 
8. Środki finansowe na realizację Programu będą pochodzić z dwóch źródeł: 

a. z budżetu województwa świętokrzyskiego, 



b. ze środków własnych beneficjenta. 
9. Wysokość  środków,  zaangażowanych  w  realizację  Programu,  określona  zostanie 

corocznie w budżecie Województwa Świętokrzyskiego. 
10. Wsparcie  finansowe  z  budżetu Województwa  realizowane  będzie w  formie  dotacji 

celowej udzielonej beneficjentowi. 
11. Podstawą udzielenia dotacji jest złożenie przez oferentów oferty na realizację zadania 

(wzór oferty  stanowi złącznik  nr 1 do Programu). 
12. Złożenie  oferty  nie  jest  równoznaczne  z  przyznaniem  dotacji,  nie  gwarantuje  

się również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę. 
13. Oferta składana do konkursu musi uwzględniać zajęcia lub inne przedsięwzięcia, które 

mają charakter cykliczny,  tj. organizowane są co najmniej 4 razy w  trakcie realizacji 
zadania. Oferty dotyczące przedsięwzięć jednorazowych nie będą rozpatrywane. 

14. Przekazanie  dotacji  z  budżetu  województwa  następuje  na  podstawie  pisemnej 
umowy zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a dotowanym. Podstawą  
do zawarcia pisemnej umowy  jest uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
w sprawie wyboru i dofinansowania ofert.  

15. Koszty kwalifikowane stanowią w szczególności wydatki poniesione na: 
a. zabezpieczenie medyczne, 
b. ubezpieczenie imprezy, 
c. przygotowanie techniczne zadania, 
d. usługi transportowe, 
e. trofea sportowe i nagrody rzeczowe w postaci  np. sprzętu sportowego, 
f. zakup  sprzętu  sportowego  niezbędnego  do  przeprowadzenia  cyklu  imprez  

(np.  lotki, piłki, piłeczki tenisowe, siatki  i  inne),   przy czym wartość zakupionego 
sprzętu nie może przekroczyć 50% dotacji otrzymanej z budżetu Województwa,  

g. napoje i wyżywienie, 
h. obsługę zadania do 10% kosztów kwalifikowanych 
Zastrzega  się  prawo  dotującego  do  wskazania  w  umowie  dotacyjnej  przedmiotu  
oraz wysokości dofinansowania. 

16. Koszty niekwalifikowane stanowią: 
a.   wynagrodzenia, 
b.   nagrody finansowe, 
c.   odsetki i odsetki karne, 
d.   ryczałty sędziowskie. 

17. Realizacja projektów odbywa się w roku, w którym udzielona została dotacja. 
18. Złożone oferty podlegają trybowi konkursu. 

 
VII  ZASADY REALIZACJI PROGRAMU 

 

1. Program  „Świętokrzyska  Akademia  Sportu”  ma  charakter  konkursu  i  prowadzony 
będzie    do  czasu  wyczerpania  środków  ujętych  w  budżecie  Województwa  
na realizację Programu. 

2. Do oceny złożonych ofert, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołuje Komisję 
Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie: 

a. członek  Zarządu Województwa  odpowiedzialny  za  sprawy  kultury  fizycznej  
i sportu – Przewodniczący Komisji, 



b. Dyrektor  Departamentu  Promocji,  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  
– Członek Komisji 

c. przedstawiciel  właściwego  departamentu  odpowiedzialnego  za  sprawy 
kultury fizycznej – Członek Komisji. 

4. Decyzję  o  wyborze  ofert  i  udzieleniu  dotacji  podejmuje  Zarząd  Województwa 
Świętokrzyskiego. 

5. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. 
6. Wnioskodawcy  zostaną  na  piśmie  poinformowani  o  decyzji  Zarządu Województwa 

Świętokrzyskiego. 
 
VIII  TERMIN SKŁADANIA I KRYTERIA OCENY OFERT  
 
1.  Termin złożenia ofert. 

Termin  rozpoczęcia  i  zakończenia  naboru  oraz  miejsce  składania  ofert  podane 
zostaną  do  publicznej wiadomości,  na  stronie  internetowej Urzędu  oraz  na  tablicy 
ogłoszeń Urzędu. 

2.  Kryteria oceny ofert. 
1. Ofertę uznaje się za prawidłową pod względem formalnym, gdy zawiera: 

a. prawidłowo  wypełniony  formularz  oferty,  w  tym  wyszczególnione  koszty 
kwalifikowane i niekwalifikowane,  

b. Wyciąg  z Krajowego Rejestru  Sądowego  lub  zaświadczenie  z właściwego  starostwa 
zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym 

c. aktualny statut organizacji, 
d. sprawozdanie  merytoryczne  z  działalności  organizacji  za  miniony  okres,  tj.  rok 

poprzedni, podpisane przez osoby uprawnione, 
e. sprawozdanie  finansowe  za  rok  poprzedni.  Podmioty,  które  nie  mają  obowiązku 

sporządzania  sprawozdania  finansowego,  winny  załączyć  zestawienie  przychodów 
i kosztów, 

f. przedkładane kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem,  
na każdej stronie. 

 
2. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria merytoryczne: 

  Lp.  Dotyczące oferenta  Punktacja 

I.  1. Posiadane zasoby niezbędne do realizacji projektu:  

a) rzeczowe, 

b) kadrowe, 

c) finansowe. 

 

0‐3 pkt. 

  2. Dotychczasowa aktywność, doświadczenie  beneficjenta w 

realizacji projektów w kultury fizycznej i sportu 
0‐3 pkt. 

  3. Pozytywnie oceniona współpraca z administracją publiczną, 

w tym ocena realizacji projektów w latach ubiegłych. 
0‐1 pkt. 



II.    Dotyczące oferty    

  1.  Zgodność projektu z celami projektu  0‐5pkt. 

  2.  Liczba uczestników biorących udział w przedsięwzięciu  0‐4 pkt. 

  3.  Perspektywa kontynuacji projektu  0‐3 pkt. 

  4.  Liczba partnerów uczestniczących w realizacji projektu  0‐2 pkt. 

  5.  Sposób promocji projektu  0‐1 pkt. 

  6.  Kalkulacja kosztów:  

a) zasadność przedstawionych w projekcie kosztów, 

b) wysokość deklarowanych środków własnych, 

c)  wielość źródeł finansowania. 

0‐3 pkt. 

    OGÓŁEM MAKSYMALNIE:  25 pkt. 

 
 
Informacje szczegółowe 
 

1. Warunkiem  zawarcia  umowy  jest, w  przypadku  przyznania  dotacji w wysokości  innej  
niż  wnioskowana,  dostarczenie  zaktualizowanego  harmonogramu  realizacji  projektu  
oraz zaktualizowanego kosztorysu. 

2. Rozliczenie  z  przyznanej  dotacji  dokonywane  będzie  na  podstawie  sprawozdania 
z realizacji projektu, którego wzór stanowi załącznik  nr  2  do niniejszego programu. 

3. Sprawozdanie  należy  złożyć  w  terminie  określonym  w  umowie  w  sekretariacie 
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyk przy ul. Paderewskiego 34a 
pok.  25,  25‐502  Kielce  lub  przesłać  na  adres:  Urząd  Marszałkowski  Województwa 
Świętokrzyskiego,  Al.  IX  Wieków  Kielc  3,  25‐516  Kielce,  z  dopiskiem  na  kopercie:  ‐ 
„Świętokrzyska Akademia Sportu” – sprawozdanie”. 

4. Jeśli  sprawozdanie  z  wykonania  projektu  nie  zostało  wypełnione  poprawnie  
lub nie posiada wymaganych dokumentów,  lub dokumenty te nie spełniają określonych  
w umowie wymagań, Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego  w  Kielcach  wezwie  wnioskodawcę  w  formie  pisemnej  
do usunięcia braków w terminie 14 dni od daty złożenia sprawozdania. 

5. W  przypadku  nieusunięcia  braków  w  wymaganym  terminie,  dotacja  udzielona  
na realizację projektu podlega po wcześniejszym wezwaniu natychmiastowemu zwrotowi 
na  rachunek  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Świętokrzyskiego  z  odsetkami  
jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania środków. 

6. Departamentowi  Promocji,  Edukacji,  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  Urzędu 
Marszałkowskiego  w  Kielcach  przysługuje  prawo  kontroli  prawidłowości,  celowości  
i rzetelności realizacji oraz rozliczenia projektu od momentu rozpoczęcia jego realizacji. 

 
 

 

 



IX  INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE KONKURSU PROJEKTÓW 

 

1. Treść ogłoszenia, wzór wniosku oraz  informacja dotycząca  rozstrzygnięcia konkursu 
udostępnione  zostaną  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  urzędu  oraz  
na stronie internetowej: www.sejmik.kielce.pl; 

2. Informacji  w  sprawie  konkursu  udzielać  będzie  Departament  Promocji,  Edukacji, 
Kultury,  Sportu  i   Turystyki  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 
Świętokrzyskiego,  Oddział  Kultury  Fizycznej  i  Turystyki,  tel.  +41 341‐69‐50  
lub +41 341‐69‐19. 

 


