Załącznik do uchwały Nr ………………..21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia ………………2021 r.

Zasady naboru wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
jednostek samorządu terytorialnego polegających na budowie
przyszkolnych sal sportowych
1. Wnioski muszą dotyczyć zadań inwestycyjnych polegających na budowie przyszkolnych
hal sportowych/sal gimnastycznych, których głównym przeznaczeniem będzie
umożliwienie przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego w ramach systemu
edukacji szkolnej oraz dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci
i młodzieży.
2. Wymiary poziomego rzutu budowlanego ww. obiektu, ograniczonego elementami ścian,
słupów lub innych stałych przeszkód konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego
wyposażeniem sportowym powinny być nie mniejsze niż 12,0 x 24,0 m, zaś wysokość
pomieszczenia w najniższym jego punkcie nie mniejsza niż 6,0 m.
3. W zakres zadania, oprócz sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem, mogą wchodzić
pomieszczenia szatniowo-socjalne oraz pomieszczenia obsługi technicznej (np. magazyn,
pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego itp.).
4. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 500 tys. zł. i nie może przekroczyć 50%
wartości robót przewidzianych do realizacji w 2021 roku.
5. Udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć 33% całkowitej wartości zadania
łącznie z dofinansowaniem otrzymanym w roku 2020.
6. Wnioskodawca zobligowany jest do zabezpieczenia całkowitej wartości zadania lub
złożenia oświadczenia, iż zabezpieczy takie środki na dzień podpisania umowy
dotacyjnej.
7. Przyznane dofinansowanie musi zostać rozliczone do 28 grudnia 2021 roku.
8. Całkowite rozliczenie zadania powinno nastąpić, nie później niż 30 listopada 2022 roku.
9. Nie przewiduje się dofinansowania wyposażenia ruchomego.
10. Priorytetowo traktowane będą wnioski dotyczące jednostek samorządu terytorialnego,
które na swoim terenie nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz wnioski
dotyczące obiektów, przy których nie znajduje się żadna zamknięta (kubaturowa)
infrastruktura sportowa wraz z oświadczeniem o liczbie uczniów w placówce.
11. Wysokość środków finansowych planowanych do wydatkowania na realizację
wybranych zadań inwestycyjnych w roku 2021 wynosi 1,4 mln zł.
12. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na skutek ilości złożonych wniosków,
może zmienić wielkość środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2021 roku.
13. Wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, należy przesłać drogą
elektroniczną na adres e-mail Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego:

punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl w nieprzekraczalnym terminie do
16 kwietnia 2021 roku.
Załącznik stanowi wzór formularza zgłoszenia zadania inwestycyjnego.
14. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające własność nieruchomości (akt notarialny, wypis
z ewidencji gurtów, odpis z KW) lub dokument potwierdzający prawo do
dysponowania nieruchomością (z prawem zabudowy) na okres minimum 15 lat;
2) opis zadania wraz z podstawowymi rzutami, przekrojami i zagospodarowaniem
terenu z projektu budowlanego;
3) pozwolenie na budowę lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie
pozwolenia;
4) zbiorcze zestawienie kosztów/harmonogram rzeczowo-finansowy;
5) umowę z wykonawcą (w przypadku dokonanego wyboru);
6) oświadczenie dotyczące liczby uczniów w szkole;
7) oświadczenie dotyczące infrastruktury sportowej przy placówce edukacyjnej bądź
braku pełnowymiarowej sali gimnastycznej na terenie wnioskodawcy;
8) prognozowane całkowite koszty utrzymania obiektu;
9) inne – istotne z punktu widzenia wnioskodawcy.

