Załącznik nr 3 do aneksu nr 2 z dnia 19 stycznia 2011 r.

Regulamin
Dofinansowania klubów sportowych za wyniki sportowe
w Systemie Sportu Młodzieżowego

1.
2.

§1
Kluby sportowe (KS) za wyniki sportowe w Systemie Sportu Młodzieżowego (SSM)
mogą otrzymać dofinansowanie.
Podstawą oceny wyników sportowych KS są zdobyte punkty dla województwa
lubelskiego w 2010 roku w dyscyplinach sportowych objętych SSM w kat.
młodzieżowych (młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec) na podstawie
punktacji publikowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).

§2
1. W 2011 roku kwota dofinansowania wyniesie 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy
złotych).
2. Dofinansowaniem za wyniki sportowe w SSM objęte są KS, które zdobyły minimum 20
punktów w SSM w roku kalendarzowym będącym podstawą do oceny.
3. Wysokość dofinansowania dla KS w 2011 r. ustala się na podstawie następujących zasad:
a) ogólną kwotę dofinansowania określoną w § 2 ust. 1 i pomniejszoną o koszty obsługi
zadania dzieli się przez ilość zdobytych punktów przez poszczególne KS w 2010 r.
z uwzględnieniem § 2 ust. 2,
b) na ogólne dofinansowanie KS składa się suma punktów wszystkich dyscyplin
sportowych klubu punktujących w SSM razy kwota za jeden punkt wynikająca z ustaleń
§ 2 ust. 3 pkt a.
4. W przypadku rezygnacji z dofinansowania lub braku możliwości jego podjęcia przez KS,
kwota przyznanego dofinansowania dla tego klubu zostaje rozdzielona proporcjonalnie
po 1/3 na KS zajmujące miejsca 1-3 w punktacji województwa lubelskiego w SSM za
2010 r.
5. Kwota dofinansowania jest zaokrąglona do pełnych złotych.
§3
1. Środki na dofinansowanie dla KS, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w Lublinie (UMWL) przekaże na konto Lubelskiej Unii Sportu w Lublinie (LUS), która
wypłaci środki w następujący sposób:
a) jeżeli kwota wynosi mniej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – 100 %
dofinansowania,
b) jeżeli kwota wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub więcej w dwóch
transzach: I transza w wysokości 60 % dofinansowania, II transza w wysokości 40 %
dofinansowania po rozliczeniu I transzy zgodnie z zasadami Regulaminu.
2. Obsługę organizacyjno-finansową zadania zabezpiecza LUS w wysokości 5 % z kwoty
przeznaczonej na zadanie.
3. KS przedkładają w LUS wniosek (druk LUS), preliminarz rzeczowo-finansowy oraz
fakturę/rachunek obciążający LUS dotyczący przyznanych środków w terminie do dnia
30.04.2011 r. Rozliczenie musi być zgodne z przedłożonym preliminarzem rzeczowofinansowym i uwzględniający koszty kwalifikowane w nim zawarte. Wszelkie zmiany
wymagają formy pisemnej. W przypadku niedotrzymania powyższych warunków przez
klub sportowy kwota przyznanego dofinansowania dla tego klubu zostaje rozdzielona
zgodnie z zapisami § 2 ust. 4.
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4.

5.

6.

1.

W oparciu o przyznane dofinansowanie KS przedłożą do LUS do dnia 31.10.2011 r.
rozliczenie kosztów zawartych we wniosku, zgodnych z kosztami wymienionymi
rodzajowo w § 4 Regulaminu, wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopii:
faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych.
Nie przedstawienie prawidłowego zestawienia lub nie złożenie wymaganych
dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 skutkuje zwrotem przyznanej kwoty wraz
z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia wpływu środków na konto bankowe KS.
LUS będzie nadzorować celowość wydatków, prawidłowe ich rozliczanie oraz prowadzić
stosowną dokumentację zgodnie z podpisaną umową.
§4
Uzyskane środki finansowe KS mogą wykorzystywać na szkolenie i współzawodnictwo
sportowe w dyscyplinach sportowych objętych SSM w kat. młodzieżowych (młodzik,
junior młodszy, junior i młodzieżowiec), uwzględniając następujące koszty
kwalifikowane przy realizacji zadania:

a) płace kadry szkoleniowej,
b) przejazd zawodników i kadry szkoleniowej,
c) najem i transport sprzętu niezbędnego do realizacji szkolenia oraz do udziału lub
przeprowadzenia zawodów,
d) wyżywienie i zakwaterowanie,
e) woda,
f) wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego,
g) wpisowe lub startowe do zawodów,
h) zakup sprzętu sportowego szkoleniowego – zgodnie z Programem szkolenia
i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2011 roku MSiT,
§5
KS nie mogą przeznaczać żadnej kwoty na obsługę organizacyjno-finansową realizacji
zadania.
§6
Dofinansowanie na 2011 rok wypłacane będzie dla KS po decyzji Zarządu Województwa
Lubelskiego zgodnie z umową zawartą z LUS w tej sprawie.
§7
W sprawach spornych obejmujących elementy merytoryczno-organizacyjne oraz finansowe
Regulaminu każdorazowo, po zasięgnięciu pisemnej wiążącej opinii właściwego
Departamentu UMWL (Departament) w dziale kultura fizyczna, decyzję wydaje Prezes LUS.

W załączeniu:
1. wykaz klubów określonych w § 2 ust.2.
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