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- Rozstrzygnęliśmy drugą turę programu "Sportowa Polska". Tym razem dofinansowanie na łączną kwotę
niemal 83 mln zł otrzymały 73 inwestycje. Wraz z lipcowymi rozstrzygnięciami wsparcie w ramach tego
programu otrzymają 333 inwestycje sportowe na rekordową łączną kwotę 457 mln zł – powiedział
wicepremier prof. Piotr Gliński podczas konferencji prasowej poświęconej ogłoszeniu kolejnych
wyników programu „Sportowa Polska”.
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczyło w tym roku największy w historii
budżet na wsparcie infrastruktury sportowej – 567 mln zł. Rekordowe środki pozwoliły na
dofinansowanie kolejnej puli inwestycji realizowanych w ramach programu rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej – „Sportowa Polska”.
Po rozstrzygnięciach z lipca, kiedy to do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 260 inwestycji
sportowych o łącznej wartości ponad 374 mln zł, tym razem wsparcie otrzymują 73 inwestycje w kwocie
82 810 464 zł.
Sportowa Polska 2021 to już czwarta edycja tego ważnego dla zdrowia i aktywności fizycznej
społeczeństwa programu. W tegorocznym naborze złożonych zostało 1 170 aplikacji (łączna
wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła ponad 1 miliard 291 milionów zł). Wśród
dofinansowanych inwestycji znalazły się m.in. pierwsze pełnowymiarowe (12 m x 24 m) sale
gimnastyczne na terenach gmin, które nie posiadały dotychczas takich obiektów, hale sportowe, kryte
pływalnie pełnowymiarowe oraz mniejsze na terenie samorządów bez pływalni, obiekty
lekkoatletyczne/stadiony różnych kategorii, boiska piłkarskie i wielofunkcyjne, korty tenisowe,
lodowiska, a także obiekty służące wioślarstwu, kajakarstwu, narciarstwu oraz innym sportom.
Celem „Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska” jest wsparcie realizacji
zadań inwestycyjnych, dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem w
ramach programu mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu.
W przypadku obiektów zewnętrznych dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, powinien
być nieodpłatny.
W ramach programu „Sportowa Polska” znajdują się trzy grupy zadań inwestycyjnych, których
dofinansowania można się ubiegać.
Pierwszą z nich stanowią obiekty szkolne. Tego typu wnioski dotyczą budowy, przebudowy lub remontu
szkolnych obiektów sportowych, które mają służyć realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale też
ułatwiać mieszkańcom aktywne spędzanie czasu wolnego.
W drugiej grupie znajduje się modernizacja obiektów służących klubom sportowym. W tym obszarze
rozpatrywane są zadania, zmierzające do poprawy warunków treningowych dla sportowców, zwłaszcza
przeciwdziałanie degradacji obiektów sportowych, które znajdują się w niedostatecznym stanie
techniczno-funkcjonalnym.
Ostatnia grupa obejmuje pozostałe ogólnodostępne obiekty. Ich budowa, remont lub modernizacja ma
zapewnić warunki do rozwoju sportów olimpijskich.
W załączeniu znajduje się lista podmiotów, których wnioski zostały zakwalifikowane.

1/2
Phoca PDF

Rozstrzygnięcia w ramach programu „Sportowa Polska”
Kategoria: Edukacja, Kultura i Sport
Opublikowano: czwartek, 30, wrzesień 2021 09:46
Tomasz Smaś
Odsłony: 284

Źródło: MKDNiS

2/2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

