
খেলাধুলার জন্য অন্ুদান্ ( Dote sport ) আবার এসেসে : ল োম্বোরদিয়ো প্রদিশ ছয় লেদে 

সদেদরো বছর বয়সী দশশু এবং েরুণদির লে োধু োর জন্য অে থনন্দেে সংেদে েোেো  পদরবোরগুদ দে 

সোহোয্য েরদছ ।  

খে অংশগ্রহন্ েরসে পারসব : 

য্োদির ল োম্বোদিথয়ো প্রদিদশ অন্তে ৫ বছদরর লরদসদেন্স আদছ এবং য্োদির ইদজ ২০.০০০ ইউদরোর লবশী 

ন্ো অেবো য্োদির ইদজ ৩০.০০০ ইউদরোর লেেদর দেন্তু পদরবোদর এেজন্ দেদজদব  বোচ্চো আদছ েোরো 

সবোই এই আদবিন্টে েরদে পোরদব ।  

েেন্ আসবদন্ েরসে হসব : 

২০২২ সোদ র ১৫ই লেবররুয়োদর সেো  ১০েো লেদে ২০২২ সোদ র ১৫ই মোর্থ দবদে  ৪েো পয্ থন্ত ।  

কেভাসব আসবদন্টি েরসে হসব  : 

লেব মোত্র অন্ োইদন্ই আদবিন্ েরো য্োদব, উদেদেে সোইদের মোধযদম 

www.bandi.regione.lombardia.it 

আসবদন্টি েরসে হসল কে কে লাগসব : 

আদবিন্ েরোর সময় েযদ ে ইদজ (ISEE) সোটেথদেদেে  োগদব ।  

োবধান্ো : শুধুমোত্র ২০২২ সোদ র ১ ো জোন্ুয়োদর লেদে লয্ সমস্ত ইদজ  (ISEE) সোটেথদেদেে ন্বোয়ন্ 

েরো হদয়দছ লসই  ইদজ (ISEE) সোটেথদেদেেগুরদ োদেই ববধ বদ  দবদবদর্ে েরো হদব ; ২০২১ সোদ  

ন্বোয়ন্ েরো ইদজ (ISEE) সোটেথদেদেেগুরদ োদে ববধ বদ  দবদবদর্ে েরো হদব  ন্ো।  

ইদজ (ISEE) সম্পদেথ সমস্ত েেয এবং এটে েরোর জন্য লেোেোয় লয্দে হদব লস সম্পদেথ েেয লপদে 

হদ  -   

শ্রম ও সোমোজজেন্ীদে মন্ত্রণো য় অেবো INPS এর ওদয়বসোইেগুদ দে লেোোঁজ েরুন্ ।  

* সোধোরন্ ইদজ( ISEE ) অেবো অপ্রোপ্ত বয়স্ক সন্তোন্ সহ ইদজ  ( পদরবোদর য্দি শুধুমোত্র এেজন্ অপ্রোপ্ত 

বয়স্ক সন্তোন্ এবং এেজন্মোত্র অদেবোবে েোদে  ) 

* স্পীে ( পোবদ ে দেজজেো  আইদেদিটে দসদেম )  

* লেোদস থর জন্য অে থ প্রিোন্ রদসি এবং লেোস থ েরোর সন্িপত্র  ( ২০২১ / ২০২২ সোদ র ক্রীড়ো বছদরর 

েমপদে ৪ মোদসর সন্ি ),এদসোদসদয়শন্ অেবো লস্পোেথস ক্লোব দ্বোরো অন্ুদমোদিে ।  

সন্িপদত্রর মদে টে ল োম্বোরদিয়ো অঞ্চদ র ওদয়বসোইে লেদে েোউন্দ োে েরো য্োদব । 

* আদবিন্পত্র জমো লিয়োর সময় েযদ ে দেদজদব  সোটেথদেদেে উপস্থোপন্ েরদে হদব, য্দি 

পদরবোদর লেোন্ অপ্রোপ্ত বয়স্ক সন্তোন্ দেদজদব  লেদে েোদে ( অেবো পদরবোদর য্দি আদরো এেজন্ 

দেদজদব  সন্তোন্ লেদে েোদে )। 

 য্োরো ২০১৯ সোদ  লে োধু োর অন্ুিোদন্র জন্য (Dote sport) আদবিন্ েরদে এই সোটেথদেদেেটে জমো 

দিদয়দছন্ এবং এর েযদ দেটে ২০২১ সোদ র জন্য আদবিন্ েরোর মুহেথ পয্ থন্ত আদছ েোদির েোদছ 

ন্েুন্ েদর এই সোটেথদেদেে র্োওয়ো হদব ন্ো ।   
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Torna la Dote Sport: Regione Lombardia sostiene le famiglie in condizioni economiche meno 

favorevoli per lo sport di bambini e ragazzi tra 6 e 17 anni 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Tutti coloro che hanno residenza in Lombardia da almeno 5 anni e un valore ISEE non superiore a 

20.000 euro o non superiore a 30.000 euro se c’è un minore disabile in famiglia. 

QUANDO FARE DOMANDA 

Dalle ore 10.00 del 15 febbraio 2022 alle ore 16.00 del 15 marzo 2022 

COME FARE DOMANDA  

Esclusivamente on line, sul sito www.bandi.regione.lombardia.it 

COSA SERVE PER FARE DOMANDA: 

Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda. 

Attenzione: saranno ritenute valide solo le attestazioni ISEE richieste a partire dal 1° gennaio 2022; 

NON saranno ritenute valide le attestazioni rilasciate nel 2021. 

Per informazioni dettagliate su Isee e dove richiederlo  

consulta i siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle  

Politiche Sociali oppure dell’ INPS 

* ISEE ordinario o minorenni (se il nucleo familiare è composto da un solo genitore e un minore) 

*SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)  

* Attestazione di pagamento e frequenza del corso (per almeno 4 mesi nell’anno sportivo 

2021/2022), sottoscritta dall’associazione/società sportiva. 

Il modello dell’attestazione sarà scaricabile dal sito di Regione Lombardia. 

* Certificato di disabilità in corso di validità al momento della presentazione della domanda, solo se 

il minore è disabile (o c’è un altro minore disabile in famiglia).  

Il certificato non sarà richiesto a chi lo ha già presentato per il bando Dote Sport 2019, se ancora in 

corso di validità alla data di presentazione della domanda di Dote Sport 2021. 
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