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Departament Infrastruktury Sportowej uprzejmie informuje, że Minister Sportu zatwierdził korektę 

Planu Rocznego na rok 2019 do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Kolejne 

rozstrzygnięcia planowane są w późniejszym terminie. 

1. Wnioskodawcy zakwalifikowani do Planu Rocznego na rok 2019 zgodnie z poniższym 

zestawieniem, powinni złożyć wniosek o dofinansowanie w systemie AMODIT oraz w wersji 

papierowej wraz z kompletem wymaganych załączników; 

2. Wniosek będzie zgodnie z procedurą oceniany i opiniowany pod względem formalnym oraz 

merytorycznym, ekonomicznym i technicznym przez Zespół ds. opiniowania wniosków 

o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 

powołany Zarządzeniem Ministra Sportu i Turystyki; 

3. Ostatecznym potwierdzeniem otrzymania dotacji będzie, po pozytywnym zakończeniu 

procedury oceny i opiniowania wniosku, zawarcie umowy o dofinansowanie zadania, 

pomiędzy wnioskodawcą a Ministrem Sportu.  

Poniżej przedstawiono strukturę zaopiniowanych zgłoszeń: 

Łączna liczba 

zaopiniowanych zgłoszeń 

Liczba zgłoszeń 

zakwalifikowanych do 

Planu Wieloletniego 

Liczba zgłoszeń 

zakwalifikowanych do 

Planu Rocznego 

Liczba zgłoszeń 

niezakwalifikowanych do 

Programu 

10 0 10 0 

 Zadania inwestycyjne zakwalifikowane do Planu Rocznego na rok 2019: 

Lista zadań inwestycyjnych zakwalifikowanych do Planu Rocznego 

l.p.  
Numer 

zgłoszenia 
Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania inwestycyjnego 

Proponowana wysokość 

dofinansowania 

1. 91/2019 Centralny Ośrodek Sportu 

Rozbudowa infrastruktury sportowej 

wraz z zakupem sprzętu - maszyny 

śnieżnej – ratraka - szt. 1 dla COS OPO w 

Szczyrku 

Ogółem: 2.442,0 tys. zł 

w 2019 r. -      2.442,0 tys. zł 

 

2. 92/2019 Centralny Ośrodek Sportu 
Zakup środków trwałych dla COS OPO w 

Wałczu 

Ogółem: 554,0 tys. zł 

w 2019 r. -         554,0 tys. zł 
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3. 93/2019 Centralny Ośrodek Sportu 

Doposażenie obiektów sportowych i 

odnowy biologicznej dla COS OPO w 

Spale 

Ogółem: 268,2 tys. zł 

w 2019 r. -         268,2 tys. zł 

 

4. 95/2019 Centralny Ośrodek Sportu 

Doposażenie Ośrodka w sprzęt sportowy 

i odnowy biologicznej dla COS OPO w 

Giżycku 

Ogółem: 312,5 tys. zł 

w 2019 r. -         312,50 tys. zł 

 

5. 96/2019 Centralny Ośrodek Sportu 

Zakup sprzętu do obsługi obiektów 

sportowych – trzy podnośniki dla COS 

Warszawa 

Ogółem: 450,0 tys. zł 

w 2019 r. -         450,0 tys. zł 

6. 97/2019 Centralny Ośrodek Sportu 

Zakup sprzętu do zimowego utrzymania 

obiektów sportowych oraz sprzętu 

treningowego na potrzeby sportu 

niepełnosprawnych dla COS OPO w 

Zakopanem 

Ogółem: 2.378,0 tys. zł 

w 2019 r. -      2.378,0 tys. zł 

7. 98/2019 Centralny Ośrodek Sportu 

Zakup specjalistycznych środków 

trwałych i przeprowadzenie 

niezbędnych napraw jako inwestycja 

podnosząca jakość i bezpieczeństwo 

usług świadczonych przez COS OPO 

„Cetniewo” we Władysławowie 

Ogółem: 358,0 tys. zł 

w 2019 r. -         358,0 tys. zł 

8. 99/2019 Centralny Ośrodek Sportu 

Poprawa infrastruktury sportowej – 

wykonanie robót budowlanych na 

ciągach komunikacyjnych dla COS OPO 

w Zakopanem 

Ogółem: 950,4 tys. zł 

w 2019 r. -         950,4 tys. zł 

9. 89/2019 Instytut Sportu 

Zakup i montaż urządzeń maszynowni – 

technologii do komór hipoksji i 

hiperoksji 

Ogółem: 742,5 tys. zł 

w 2020 r. -         742,5 tys. zł 

10. 102/2019 Centralny Ośrodek Sportu 

Zakup urządzeń i wyposażenia w celu 

podniesienia jakości i wydajności w 

obszarze gastronomicznym w COS OPO 

w Zakopanem 

Ogółem: 400,9 tys. zł 

w 2020 r. -         400,9 tys. zł 

 


