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Departament Infrastruktury Sportowej uprzejmie informuje, że Minister 
Sportu i Turystyki zatwierdził kolejną aktualizację „Programu inwestycji o 
szczególnym znaczeniu dla sportu” - Plan Roczny na rok 2016.  
 

1. Wnioskodawcy zakwalifikowani do Planu Rocznego na rok 2016, winni złożyć wniosek 

o dofinansowanie w systemie AMODIT oraz w wersji papierowej wraz z kompletem wymaganych 

załączników, w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data stempla pocztowego): 

- do 31 sierpnia 2016 r. (COS); 

- do 30 września 2016 r. (Instytut Sportu)1. 

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 i Turystki.  

Poniżej przedstawiono strukturę zaopiniowanych zgłoszeń: 

Łączna liczba zaopiniowanych 

zgłoszeń  

Liczba zgłoszeń 

zakwalifikowanych do Planu 

Rocznego 

Liczba zgłoszeń 

zakwalifikowanych do Planu 

Wieloletniego 

Lista podmiotów 

niezakwalifikowanych do 

Programu 

 

3 2 0 1 

 

Zadania inwestycyjne zakwalifikowane do Planu Rocznego na rok 2016: 

l.p.  
Numer 

zgłoszenia Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania inwestycyjnego 
Proponowana wysokość 

dofinansowania 

1. 67/2016 
Centralny Ośrodek 

Sportu 

Rozbiórka internatu sportowego "Domont", 

dwóch domków murowanych, magazynu 

kwaterunkowego oraz sauny terenowej w COS 

OPO w Giżycku 

Ogółem: 280,0 tys. zł 

w 2016 r.: 280,0 tys. zł 

 

2. 70/2016 

Instytut Sportu – 

Państwowy Instytut 

Badawczy 

Zwiększenie potencjału analitycznego i 

naukowo-badawczego Zakładu Badań 

Antydopingowych - zakup układu GC-MS/MS 

Ogółem: 1.250,0 tys. zł 

w 2016 r.: 1.250,0 tys. zł 
 

 

Zadania inwestycyjne niezakwalifikowane do Programu: 

l.p.  
Numer 

zgłoszenia 
Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania inwestycyjnego 

1. 68/2016 
Instytut Sportu – Państwowy 

Instytut Badawczy 

Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego w Zakładzie 

Fizjologii IS PIB 

 

 

                                                           
1 Zgodnie z pkt V. Zasady i tryb ubiegania się o dofinansowanie, lit. C. Termin i miejsce składania wniosków inwestycyjnych do 

Ministerstwa, ust. 4 założeń do Programu 
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