
Załącznik do uchwały Nr 11/432/21  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

                        z dnia 24.03.2021 r. 
 

Zasady naboru wniosków pn.  

„Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa –  

Edycja 2021”  
 

1. Wnioski o dofinansowanie składać mogą jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Wnioski mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych o ogólnym charakterze sportowo-

rekreacyjnym (np. boiska, siłownie zewnętrzne, urządzenia do kalisteniki, urządzenia 

sportów wodnych etc.) bądź pełniące funkcję uzupełniające (np. wymiana ogrodzenia 

boiska sportowego, pomieszczenie szatniowo-socjalne, oświetlenie itp.) 

3. Jedno zadanie może składać się z kilku elementów (np. budowa boiska do piłki siatkowej 

plażowej oraz siłowni zewnętrznej typu parkour – dopuszcza się możliwość realizowania 

elementów w różnych lokalizacjach). 

4. Łączna wartość zadania nie może przekroczyć 200 tys. zł.  

5. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 tys. zł, jednak nie więcej niż 50% 

wartości zadania. 

6. Zadanie musi zostać zakończone do 3 grudnia 2021 roku. 

7. Przedmiotem dofinansowania w zakresie wyposażenia obiektu mogą być urządzenia 

stałe lub rozbieralne stanowiące integralną część przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

zgodnie z jego przeznaczeniem np. słupki do siatkówki, pomosty pływające itp. 

8. Nie przewiduje się dofinansowania wyposażenia ruchomego np. piłki, przenośne bandy, 

kijki, wiosła itp.. 

9. Wszystkie urządzenia stałe i rozbieralne muszą posiadać certyfikaty na wymagania 

bezpieczeństwa określone w normach krajowych lub międzynarodowych, kryteriach 

technicznych oraz państwowych przepisach dotyczących bezpieczeństwa. 

10. Wysokość środków finansowych w 2021 roku przeznaczonych na dofinansowanie 

zadań, o których mowa w ust. 2 wynosi 600 tys. zł. 

11. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na skutek ilości złożonych wniosków, 

może zmienić wielkość środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2021 roku. 

12. Wypełniony formularz wniosku, stanowiący załącznik do niniejszych zasad, należy 

przesłać wraz z wymaganymi załącznikami wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-

mail Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego: punkt.informacyjny@kujawsko-

pomorskie.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2021 roku. 

13. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

14. Priorytetowo traktowane będą wnioski dotyczące terenów zdegradowanych (m.in. 

siedliska „popegeerowskie”), wnioski będące efektem inicjatywy oddolnej oraz wnioski 

złożone przez jst, które nie otrzymały jeszcze pomocy w ramach programu. 
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