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WYSOKOŚĆ
DOFINANSOWANIA W OPARCIU
O STANDARDOWE KOSZTY BUDOWY OBIEKTU:
1. Przyjmuje się wysokość standardowych kosztów budowy obiektów sportowych:
- kryta pływalnia o wymiarach niecki /25 x 12,5 m/
6 000 tys. zł.
- hala wid. sportowa o wymiarach areny sportowej /44 x 22 m/
4 500 tys. zł.
- hala sportowa o wymiarach areny sportowej /36 x 18/19 m./
3 000 tys. zł..
- obiekt lekkoatletyczny z 400 m. 6/4 torową bieżnią okólna
+ urządzenia skocznościowe o nawierzchni poliuretanowej
3 000 tys. zł.
- sala gimnastyczna o wymiarach boiska (24 x 12 m.)
1 500 tys. zł.
- wielofunkcyjne boisko o nawierzchni syntetycznej (44 x 22 m.)
600 tys. zł.
- inne obiekty sportowe: – indywidualnie w zależności od charakteru obiektu,
2. Maksymalne kwoty dofinansowania
- kryta pływalnia o wymiarach niecki /25 x 12,5 m/
do 2 000 tys. zł.
- hala wid. sportowa o wymiarach areny sportowej /44 x 22 m/ do 1 500 tys. zł.
- hala sportowa o wymiarach areny sportowej 36 x 18/19 m./ do 1 000 tys. zł.
- obiekt lekkoatletyczny z 400 m. 6 torową bieżnią okólna
+ urządzenia skocznościowe o nawierzchni poliuretanowej do 1 000 tys. zł.
- sala sportowa o wymiarach areny /30 x 15 m./
do 750 tys. zł.
- sala gimnastyczna o wymiarach areny /24 x 12 m./
do 500 tys. zł.
- wielofunkcyjne boisko o naw. syntetycznej /min. 44 x 22 m./
do 200 tys. zł..
3. Warunki jakie musi spełniać inwestor ubiegający się o objęcie zadania „Programem…”
„Programem…” mogą być objęte wyłącznie zadania inwestycyjne, które posiadają:
- ostateczne wskazanie lokalizacyjne ( uregulowane od strony prawnej prawo
inwestora do zajmowanego przez obiekt terenu ),
- kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową,
- zabezpieczenie własnych środków finansowych,
- zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji,
- opracowany harmonogram terminowo – realizacyjno – finansowy,
- pozwolenie na budowę /*,
- zakończoną procedurę przetargową z wyłonieniem wykonawcy zadania
inwestycyjne włącznie/*,
/* - dotyczy roku w którym inwestor zakłada otrzymanie pierwszej transzy dofinansowania,
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Uwaga:
W celu umożliwienia otrzymania przez lokalny samorząd dofinansowania budowy
kolejnego o podobnym charakterze i rodzaju obiektu, zaczyna obowiązywać zasada:
● drugi obiekt sportowy z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego
- dofinansowanie wyniesie 75% przyjętej maksymalnej wartości dofinansowania,
● kolejny obiekt
- dofinansowanie wyniesie 50 % przyjętej maksymalnej wartości dofinansowania.
Składanie przez inwestorów wniosków o dofinansowanie kolejnej inwestycji
o podobnych parametrach do już istniejących poprzedzone musi zostać 3 – letnim
okresem karencji
Dotychczasowa realizacja „Wieloletnich Programów rozwoju bazy sportowej
w latach 2000 – 2014” spowodowała, że województwo wielkopolskie
do 8 stycznia 2014 r. wzbogaciło się o :

212 obiektów sportowych.
Wybudowanych zostało:
85 hal widowiskowo – sportowych (44 x 22) i większych
64 hale sportowe (36 x 18/19)
20 sal gimnastycznych (24 x 12)
17 krytych pływalni,
3 inne obiekty
2 stadiony lekkoatletyczne
1 boisko do hokeja na trawie
a modernizacji dokonano w 20 innych obiektach sportowych w tym 7 krytych pływalni.
Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez inwestorów zamknęły się kwotą :
980,5 mln zł.
z czego dofinansowanie ze środków „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”
wyniosło: 203,9 mln zł
Przyjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego proponowanego Programu,
przyczyni się w dalszym stopniu do poprawy bazy sportowej naszego województwa
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni
uzasadnione.

