Regulamin Funduszu Stypendialnego
i Wspomagającego Edukację LGD RK

PREAMBUŁA
Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z obszaru Regionu Kozła, promocję
szczególnie uzdolnionych, pomoc tym, którzy wymagają szczególnej uwagi, jak również wspieranie
szkół i placówek oświatowych w stworzeniu możliwie najlepszych warunków do prowadzenia procesu
dydaktycznego, Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zgodnie ze swym statutem powołuje Fundusz
Stypendialny i Wspomagający Edukację.

§1
1. Fundusz tworzy się na podstawie statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu
Kozła w celu realizacji §1 ust. 12., zwany dalej Funduszem.
2. Funduszem zarządza i dysponuje Zarząd LGD.
3. Do obsługi Funduszu służy wyodrębnione konto bankowe.

§2
1. Na środki finansowe Funduszu składają się:
a) 20% rocznych środków własnych LGD, pochodzących ze składek członkowskich,
b) Darowizny i dotację od podmiotów zewnętrznych,
2. Pieniądze Funduszu niewykorzystane w roku bieżącym przechodzą na rok następny.

§3
1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na:
a) Stypendia dla dzieci i młodzieży uczącej się, szczególnie uzdolnionych i odnoszących
znaczące sukcesy na szczeblu co najmniej wojewódzkim w dziedzinie sportowej,
artystycznej, naukowej itp., zamieszkałych na obszarze LGD RK,
b) Stypendia dla dzieci i młodzieży szczególnie wyróżniających się działalnością na rzecz
społeczności ( w tym wolontariat), realizujących cykliczne inicjatywy obejmujące cały
Region Kozła.
c) Zakupy nowoczesnych środków dydaktycznych dla szkół i placówek oświatowych
działających na obszarze LGD RK,
d) Wsparcie organizowanych przesz szkoły i placówki oświatowe wszystkich szczebli
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, sportowym lub kulturalnym.
e) Inne formy wsparcia uznane przez Zarząd LGD, zgodne z przepisami prawa.

§4
1. Stypendia przekazywane są jedynie w formie bezgotówkowej na konta bankowe
stypendystów,

2. Zakupy dla szkół i placówek oświatowych dokonywane są przez LGD i przekazywane tym
placówkom w formie darowizny
3. Wsparcie, o którym mowa w §3 ust 1, pkt c) może nieć charakter zakupu nagród lub pokrycia
części kosztów organizacji przedsięwzięcia. Do kosztów mogą być również zaliczone koszty
osobowe, ale jedynie wykładowców, prowadzących warsztaty, członków jury.
§5
1. Pomoc, o której mowa w §3 przyznawana jest na bieżąco do wyczerpania środków Funduszu.
2. Decyzję o przyznaniu wsparcia z wykorzystaniem środków Funduszu oraz o jego wysokości
podejmuje każdorazowo Zarząd LGD w drodze uchwały.
§7
Wnioski o wsparcie z Funduszu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej mogą składać:
- szkoły i placówki oświatowe wszystkich szczebli,
- organizacje pozarządowe, w tym kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje
- ośrodki kultury i ośrodki sportu,
- każdy członek Zarządu LGD.

