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Departament Infrastruktury Sportowej uprzejmie informuje, że Minister Sportu i Turystyki 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 i Turystki.  

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 

7 0 7 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. 1/2019 Miasto Opole 

Budowa obiektu hali sportowej wraz z 

urządzeniami towarzyszącymi i 

zagospodarowaniem terenów przyległych na 

cele sportowe w Opolu 

Ogółem: 8.000,0 tys. zł 

w 2019 r. -      300,0 tys. zł,  

w 2020 r. -   3.000,0 tys. zł, 

w 2021 r. -   2.500,0 tys. zł, 

w 2022 r. -   2.200,0 tys. zł 

2. 26/2019 Stadion Śląski Sp. z o.o. 

Budowa zespołu administracyjno-szatniowego 

wraz ze strzelnicą biathlonową na terenie 

przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego 

Ogółem: 4.500,0 tys. zł 

w 2019 r. -      500,0 tys. zł,  

w 2020 r. -   1.500,0 tys. zł, 

w 2021 r. -   2.500,0 tys. zł. 

3. 30/2019 Miasto Bydgoszcz 

Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa 

sportowego na terenie Kompleksu 

Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 

Ogółem: 15.000,0 tys. zł 

w 2019 r. -   1.000,0 tys. zł, 

w 2020 r. -   5.000,0 tys. zł, 

w 2021 r. -   9.000,0 tys. zł. 

4. 33/2019 AWF w Katowicach 
Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą 

sportową - I etap 

Ogółem: 40.000,0 tys. zł 

w 2020 r. - 15.000,0 tys. zł,  

w 2021 r. - 20.000,0 tys. zł, 

w 2022 r. -   5.000,0 tys. zł. 
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5. 34/2019 Miasto Zamość 
Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Zamościu 

Ogółem: 7.000,0 tys. zł 

w 2019 r. -   1.000,0 tys. zł,  

w 2020 r. -   4.000,0 tys. zł, 

w 2021 r. -   2.000,0 tys. zł. 

6. 48/2019 

Centrum Sportowo-

Rehabilitacyjne "Słowianka" 

Sp. z o.o. 

Budowa hali sportowo-widowiskowej w 

Gorzowie Wielkopolskim wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

Ogółem: 7.000,0 tys. zł 

w 2021 r. -   7.000,0 tys. zł.  

7. 59/2019 Miasto Kielce 

Przebudowa istniejącego i budowa nowego 

budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

Ogółem: 2.670,0 tys. zł 

w 2019 r. -   2.670,0 tys. zł. 

Uwagi: 
Dla Wnioskodawców: AWF w Katowicach i Miasta Zamość wydłuża się termin złożenia wniosku o 

dofinansowanie do 30.08.2019 r. 

 


