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Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2010 r. ogłosił nabór wniosków
do „Programu rozwoju bazy obiektów sportowych województwa
wielkopolskiego na lata 2010 – 2014”.
Ogłaszając nabór wniosków, Zarząd Województwa Wielkopolskiego określił
następujące zasady, kryteria oraz priorytety, jakimi winni kierować się
wnioskodawcy.
Zasady:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r.
w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(Dz.U. Nr 134, poz. 944 ze zm.), środkami pochodzącymi z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej mogą być dofinansowywane inwestycje, które polegają na
budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji i wyposaŜeniu w urządzenia
dla potrzeb sportu oraz remonty obiektów w szczególności: hal i pawilonów
sportowych, krytych pływalni, lodowisk, boisk i stadionów sportowych oraz innych
specjalistycznych obiektów sportowych.
Nie przewiduje się dofinansowania otwartych pływalni o charakterze
rekreacyjnym, hal sportowych z pokryciem namiotowym lub z powłoką
pneumatyczną oraz przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchniach
urazogennych (asfaltowych, asfaltobetonowych, z pozbruku, węgla popielcowego).
Dofinansowanie nie obejmuje takich obiektów towarzyszących jak
gastronomia, cześć hotelowa, rekreacyjna, rehabilitacyjna, dydaktyczna czy
zagospodarowanie wokół obiektu.
Umowa o dofinansowaniu pomiędzy inwestorem a bankiem obsługującym
Fundusz jest zawierana na okres 24 miesięcy, w których inwestor zobowiązany jest
zakończyć zadanie. Najmniejsze roczne dofinansowanie moŜe wynieść 100 tys. zł.
Warunkiem ubiegania się o ujęcie w programie jest środowiskowy charakter
obiektu. Oznacza to, Ŝe musi on być dostępny dla ogółu społeczności lokalnej,
a nie tylko dla uczniów danej szkoły, czy zawodników pojedyńczego klubu.
Ponadto kolejnym warunkiem umieszczenia inwestycji na liście realizacyjnej
na dany rok jest uzyskanie pozwolenia na budowę, podpisanie umowy
z wykonawcą oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

Priorytety:
Ustala się następujące priorytety, jakimi winni kierować się wnioskodawcy:
1. budowa sal gimnastycznych o wymiarach 24 x 12 m. w gminach nie
posiadających takich obiektów,
2. budowa krytych pływalni o wymiarach niecki basenowej 25 m x 12,5 m x
1,80/1,20 m lub 25 m x 16 m x 1,80/1,20 m. w powiatach nie posiadających takich
obiektów,
3. budowa pełnowymiarowych obiektów kubaturowych o wymiarach 36 x 18/19
lub 44 x 22 w środowiskach nie posiadających takich obiektów,
4. budowa innych, pełnowymiarowych obiektów o szczególnym znaczeniu dla
rozwoju sportu wyczynowego w Wielkopolsce.
Kryteria:
Ustala się następujące kryteria, na podstawie których oceniane będą wnioski
inwestorów:
1. Kryterium moŜliwości organizacyjnych – zapewnienie warunków organizacyjno –
prawnych proponowanego przedsięwzięcia (pełna dokumentacja, wyjaśnione
sprawy prawno – własnościowe, uzbrojenie terenu ), tworzenie klimatu akceptacji
w społecznościach lokalnych z uwzględnieniem inicjatyw społecznych.
2. Kryterium finansowo – ekonomiczne – moŜliwości realizacji zadania w oparciu o
własny budŜet samorządu lokalnego oraz inne środki pozabudŜetowe.
3. Kryterium czasu realizacji – ściśle powiązane z kryterium finansowo –
ekonomicznym, uwzględniające krótki czas realizacji zadania zapewniający
obniŜenie kosztów inwestycji, nie dłuŜszy niŜ trzy lata.
4. Kryterium kosztów – biorące pod uwagę zarówno koszt samej inwestycji, jak
i koszty późniejszej eksploatacji uwzględniającej maksymalny sposób wykorzystania
obiektu.
5. Kryterium lokalizacji – uwzględniające potrzeby zarówno lokalne, jak
i zaspakajanie potrzeb regionu w zasięgu oddziaływania obiektu.
6. Kryterium dostępności – zapewnienie korzystania z obiektu szerokiemu
środowisku z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i zapobieganiu zjawiskom
patologii społecznej, stwarzanie moŜliwości wykorzystania w jak najdłuŜszym
okresie dobowym.

7. Kryterium poziomu sportowego – uwzględniające poziom sportu
kwalifikowanego, przede wszystkim dzieci i młodzieŜy, wyraŜany w rankingu
Państwowego Systemu Sportu MłodzieŜowego.
8. Kryterium aktywności sportowo – rekreacyjnej społeczności lokalnej –
uwzględniające tradycje i popularność wybranych dyscyplin sportu i róŜnych form
rekreacji na danym terenie.
W ramach ogłoszonego naboru wpłynęło 90 wniosków, które stanowiły podstawę
do opracowania załączonego „Programu”.
Dotychczasowa realizacja „Wieloletnich Programów rozwoju bazy sportowej
w latach 2000 – 2011” spowodowała, Ŝe województwo wielkopolskie do 31 grudnia
2011 r. wzbogaciła się o :
199 obiektów sportowych
w tym:
78 hal widowiskowo – sportowych (44 x 22) i większych
61 hal sportowych (36 x 18/19)
18 sal gimnastycznych (24 x 12)
15 krytych pływalni,
1 stadion lekkoatletyczny
7 modernizacji krytych pływalni
oraz 19 zadań związanych z modernizacją: stadionu lekkoatletycznego, boiska
wielofunkcyjnego, hali lekkoatletycznej, boiska uniwersalnego, boiska piłkarskiego,
kompleksu boisk uniwersalnych, boiska do rugby, hali judo, toru kolarskiego,
pawilonu recepcyjno–socjalnego, kręgielni, sztucznej nawierzchni do hokeja na
trawie, kręgielni dla niepełnosprawnych, bieŜni tartanowej.
Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez samorządy zamknęły się kwotą :
894 mln zł.
z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
wyniosło: 189,4 mln zł
Przyjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego proponowanego Programu,
przyczyni się w dalszym stopniu do poprawy bazy sportowej naszego województwa
W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni
uzasadnione i konieczne.

