Załącznik
do Uchwały Nr 2180/19
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 26 listopada 2019 r.

Regulamin
małopolskiego projektu „Jeżdżę z głową”
w ramach zadania:
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2020 r.

1.

2.
3.

4.

5.

§1
Postanowienia ogólne
Województwo Małopolskie wspólnie z małopolskimi gminami, realizuje projekt
„Jeżdżę z głową”, w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, polegający na
zorganizowaniu (do wyboru):
a) nauki jazdy na nartach (zjazd i/lub biegi),
b) nauki jazdy na snowboardzie (zjazd),
dla wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych z terenu Małopolski,
nie umiejących jeździć na nartach czy snowboardzie.
Beneficjentami zadania są małopolskie Gminy, którym udzielona zostanie pomoc
finansowa na podstawie stosownej uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania wynikają w szczególności
z realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata
2011 - 2020: Obszar 2 - Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego; Cel strategiczny
- Wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego dzięki
wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury; Kierunek 2.4 Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu
wolnego.
Cele realizacji projektu:
a) nabycie podstawowych umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie,
b) wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, poprzez edukację w zakresie
bezpiecznego korzystania ze stoków czy tras narciarskich oraz popularyzacja
dobrego nawyku jazdy w kasku,
c) poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej,
d) zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym
samym szansę dla rozwoju sportowych talentów,
e) upowszechnianie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej
w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport,
f) promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania
rekreacji i sportu.
Oczekiwane rezultaty:
a) zdobycie przez uczestników zadania umiejętności jazdy na nartach/
snowboardzie,
b) poprawa bezpieczeństwa na różnego rodzaju trasach / stokach narciarskich
oraz utrwalenie nawyku jazdy w kasku,
c) rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu.
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§2
Założenia projektu
1. Projekt „Jeżdżę z głową” zakłada:
a) naukę jazdy na nartach/snowboardzie i nartach biegowych, która zrealizowana
zostanie w grupach, w ramach zajęć pozalekcyjnych, przez wykwalifikowanych
instruktorów, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dla tego typu zajęć,
w formie do wyboru:
 zjazd (narty, snowboard),
 biegi (narty);
b) zajęcia w grupach do 12 osób;
c) szkolenie w wymiarze od 16 do 20 zajęć (45 lub 60 – minutowych) dla
każdego uczestnika;
d) zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami bezpiecznego
zachowania się na stokach / trasach narciarskich.
2. Gminy, ubiegające się o udzielenie pomocy finansowej na realizację zajęć
sportowych w ramach projektu, muszą zapewnić dostęp do odpowiedniej
infrastruktury sportowej, umożliwiającej uczestnikom projektu systematyczny
i bezpieczny udział w zajęciach.
§3
Termin realizacji projektu
1. Ramowy termin realizacji projektu: nie wcześniej niż od 17 stycznia 2020 r.
i nie później niż do 31 marca 2020 r. (szczegółowy termin realizowanego przez
gminę projektu określony zostanie w stosownej umowie).
2. Czas realizacji projektu powinien
obejmować okres przygotowania
i przeprowadzenia zajęć w ramach projektu.
3. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji
projektu, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.
§4
Obowiązki informacyjno – promocyjne
1. Każda Gmina realizująca projekt, zobowiązana jest do:
a) wykonania plakatów i banerów w odpowiedniej ilości, zapewniającej należyte
promowanie projektu, według wzorów dostępnych na stronie internetowej
www.malopolska.pl i umieszczenia ich na czas trwania projektu, m.in. na terenie:
urzędu miasta/gminy, szkół biorących udział w projekcie, obiektu sportowego, na
którym odbywają się zajęcia, w najbardziej widocznym miejscu. Gmina, która
posiada bannery z poprzednich lat z aktualną grafiką i w dobrym stanie,
zobowiązana jest do wykonania jedynie plakatów;
b) zamieszczania logo i informacji o zadaniu publicznym, które jest
współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na
ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach,
informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych
dotyczących realizowanego zadania proporcjonalnie do wielkości innych
oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Informacja powinna
zawierać logo Województwa Małopolskiego oraz treść: „Projekt realizowany przy
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”;
c) każdorazowego informowania mediów, społeczności lokalnej, partnerów
i innych osób, o dofinansowaniu realizacji projektu przez Województwo
Małopolskie.
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2. Za prawidłowe oznakowanie materiałów wytworzonych podczas realizacji zadania
odpowiedzialne są Gminy.
3. Wizualizacja logo Województwa Małopolskiego oraz zasady jego stosowania
znajdują
się
na
stronie
Województwa
Małopolskiego:
http://www.malopolska.pl/marka-malopolska/system-identyfikacji-wizualnejwojewodztwa-malopolskiego
4. Gminy upoważniają Województwo do rozpowszechniania w dowolnej formie,
w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu
Gmin, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości
przyznanych środków oraz informacji o złożeniu lub niezłożeniu sprawozdania
z wykonania zadania publicznego.
§5
Finansowanie projektu
1. Montaż finansowy w zakresie realizacji projektu zakłada:
a) maksymalnie 50% kosztów realizacji projektu może pochodzić z budżetu
Województwa Małopolskiego,
b) pozostałe koszty, tj. minimum 50% stanowi finansowy wkład gminy
(wkład ten może uwzględniać wpłaty rodziców, w wysokości nie przekraczającej
100 zł za 1 dziecko).
2. Oszacowanie kosztów realizacji projektu powinno zostać przeprowadzone
w sposób rzetelny, oszczędny i racjonalny z uwzględnieniem cen rynkowych.
§6
Koszty rodzajowe bezpośrednio związane z zadaniem
Do kosztów rodzajowych bezpośrednio związanych z realizacją projektu „Jeżdżę
z głową” należą:
a) wynajem obiektu;
b) wypożyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji projektu (tj. m.in.: narty/deska
z wiązaniami, buty, kijki, kask, ochraniacze itp.);
c) wynagrodzenie instruktora;
d) wynagrodzenie opiekuna;
e) transport;
f) ubezpieczenie;
g) wykonanie plakatów i bannerów.
§7
Koszty kwalifikowane
1. Ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Jeżdżę
z głową” mogą zostać pokryte (w części lub w całości) koszty:
a) wynajmu obiektu;
b) wypożyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji projektu;
c) wynagrodzenia instruktora;
d) wykonania plakatów i bannerów.
2. Pozostałe koszty rodzajowe, poniesione w ramach realizacji projektu, muszą zostać
opłacone w całości z wkładu finansowego gminy, o którym mowa w § 5, pkt. 1,
lit. b).
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§8
Termin, miejsce i tryb składania wniosków
1. Wniosek do projektu „Jeżdżę z głową” należy złożyć do dnia 6 grudnia 2019 r.
2. Wnioski należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie (nowy budynek),
lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, Departament Sportu i Turystyki, ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków.
3. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
§9
Odpowiedzialność wobec osób trzecich
1. Dane osobowe zawarte we wniosku o udzielenie pomocy finansowej gminie na
realizację w 2020 roku małopolskiego projektu „Jeżdżę z głową”, będą przetwarzane
przez Województwo Małopolskie – Administratora Danych Osobowych z siedzibą
w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem
projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
2. W zakresie związanym z realizacją projektu, w tym z gromadzeniem,
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich
do systemów informatycznych, Gmina odbiera stosowne oświadczenia o zgodzie
na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób,
których dotyczą te dane, które to osoby zostały upoważnione przez Gminę do
kontaktu z Województwem, a także osób zaangażowanych w realizację projektu lub
uczestniczących w zadaniu zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanym we
wniosku, z zachowaniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). Zebrane zgody Gmina przekazuje
Województwu w dniu podpisania umowy.
3. Gmina zobowiązuje się poinformować osoby, których dane osobowe będą zawarte
we wniosku, tj. osób, które zostały we wniosku upoważnione przez Gminę do
kontaktu z Województwem Małopolskim, jak również osób, które zostały
zaangażowane w realizację projektu lub uczestniczą w projekcie, zgodnie
z zakresem rzeczowym projektu opisanego we wniosku, o następujących
kwestiach:
Klauzula informacyjna
Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od
osoby, której dane dotyczą:
Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Małopolskie,
z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
II. Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor
Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email: iodo@umwm.malopolska.pl.
III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać dane w celu realizacji projektu „Jeżdżę z głową” –
zgodnie z umową nr …………………………..………..., z dnia …………………………,
w szczególności w zakresie dokumentacji zdjęciowej, w związku z rozliczeniem
udzielonej pomocy finansowej. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 512
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
IV. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia
umowy oraz przez okres archiwizacji dokumentacji wynoszący 5 lat zgodnie
z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów
samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiących załącznik nr 4 do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresów działania
archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
V. Kategorie danych osobowych
Przetwarzane będą następujące kategorie danych zawartych w: wniosku, umowie oraz
sprawozdaniu: imię i nazwisko osób fizycznych, wizerunek, adres, telefon, e-mail.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (z wyłączeniem
danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów
archiwalnych w interesie publicznym). Szczegółowe zasady korzystania z w/w
uprawnień reguluje art. 15 – 18 RODO.
VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, tj. organom kontrolnym i nadzorczym, np. Najwyższej Izbie Kontroli,
Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sądom, organom ścigania i innym właściwym
podmiotom.
IX. Źródło danych
Dane osobowe pochodzą z dokumentacji złożonej przez: …………………….…………,
składanej w ramach realizacji projektu „Jeżdżę z głową”, tj. z wniosku, umowy oraz
sprawozdania.
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X.
Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, w tym profilowania
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
profilowane.
4. Gmina zobowiązuje się uzyskać zgodę przedstawicieli ustawowych uczestników
projektu „Jeżdżę z głową” na utrwalenie wizerunku uczestnika i jego wykorzystanie
przez Gminę i Województwo ma potrzeby promocji projektu. Zebrane zgody Gmina
przekazuje Województwu w dniu złożenia stosownego sprawozdania z wykonania
projektu.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§ 10
Postanowienia końcowe
Wniosek złożony przez gminę musi zawierać w swym opisie m.in. informacje o:
a) miejscu przeprowadzenia zajęć;
b) planowanym przebiegu i terminie realizacji projektu;
c) liczbie i sposobie doboru uczestników;
d) zakładanych rezultatach realizacji projektu;
e) wysokości kosztów rodzajowych, ze wskazaniem procentowego udziału
poszczególnych źródeł finansowania.
Wniosek musi dotyczyć wyłącznie zajęć sportowych organizowanych dla młodych
Małopolan, zgodnie z założeniami, opisanymi w niniejszym regulaminie projektu
„Jeżdżę z głową”, przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.
Wysokość przyznanej pomocy finansowej przez Województwo Małopolskie, może
być niższa niż wnioskowana.
Zgłoszenie dokonane przez gminę w terminie i na warunkach określonych
w niniejszych zasadach nie stanowi gwarancji otrzymania pomocy finansowej
z budżetu Województwa Małopolskiego, nie jest też podstawą roszczeń
finansowych do Województwa o przyznanie takiej pomocy.
Pomoc finansowa na realizację projektu, zostanie udzielona małopolskim gminom
na podstawie stosownej Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, pod
warunkiem zabezpieczenia w budżecie Województwa odpowiednich środków
finansowych na ten cel.
Szczegółowe warunki realizacji zadania, przekazania pomocy finansowej
gminie i rozliczenia projektu, określi stosowna umowa zawarta pomiędzy
Województwem Małopolskim a Gminą, której treść przyjmie Zarząd Województwa
Małopolskiego w drodze odrębnej uchwały.
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