
 
 

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 

OGŁOSIŁO KONKURS: 

 

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o 

charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 

(OSA) EDYCJA 2019 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

 

od 11 lutego 2019 r. do 01 marca 2019 r. 

 

 

                      OPIS  KONKURSU: 

Celem Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – jest budowa ogólnodostępnych, 

wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych 

oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej 

integracji społecznej.  

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące 

budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w 2 wariantach realizacyjnych:  



 
1) wariant podstawowy;  

2) wariant rozszerzony  

- stanowiące Otwarte Strefy Aktywności.  

  

Wariant podstawowy obejmuje:  

• siłownię plenerową (minimum 6 różnych 

urządzeń) oraz  

• strefę relaksu (minimum 4 ławki 

montowane na stałe do podłoża, urządzenia 

do gier edukacyjnych montowane na stałe do 

podłoża np. szachy/warcaby itp., 

zagospodarowanie zieleni - nasadzenia).   

  

 

Wariant rozszerzony obejmuje:  

• siłownię plenerową (minimum 6 różnych 

urządzeń) oraz  

 • strefę relaksu (minimum 4 ławki 

montowane na stałe do podłoża, urządzenia 

do gier edukacyjnych montowane na stałe np. 

szachy/warcaby itp., zagospodarowanie 

zieleni - nasadzenia), oraz  

• plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum 3 urządzenia) z ogrodzeniem 

 

Przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej 

przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w 

szczególności: PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na 

stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów 

zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw 

amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.   



 
 

Warunki konkursu: 

 Wniosek inwestycyjny może dotyczyć większej liczby Otwartych Stref Aktywności, 

również zlokalizowanych w różnych miejscowościach, jednakże jeden wnioskodawca 

nie może ubiegać się o dofinansowanie więcej niż 5 Otwartych Stref Aktywności. 

 Nie przewiduje się dofinansowania zadania inwestycyjnego, w wyniku realizacji 

którego powstanie infrastruktura z nawierzchnią z materiałów urazogennych, np.: 

asfaltowych, asfaltobetonowych, z żużla. 

 Zaleca się, aby instalowane urządzenia sportowe były dostępne dla osób 

niepełnosprawnych oraz aby przy Otwartych Strefach Aktywności instalować stojaki 

lub wiaty rowerowe 

 Wymagane jest przedłożenie decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli jej uzyskanie 

jest wymagane odrębnymi przepisami dla zakresu zadania inwestycyjnego objętego 

wnioskiem inwestycyjnym lub zgłoszenie budowy we właściwym organie 

administracji architektoniczno-budowlanej; 

 

KTO MOŻE STARTOWAĆ W KONKURSIE: 

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące 

podmioty:  

1. jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) posiadające osobowość 

prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z 

zakresu kultury fizycznej;   

2. stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną. 

 

POZIOM DOFINANSOWANIA: 

Wstępna wysokość środków finansowych planowanych do wydatkowania na realizację 

Programu w roku 2019 wynosi  48 mln zł 



 

 

1. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść:   

 do 50% wydatków kwalifikowanych zadania lub   

  do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, w przypadku realizacji zadania 

inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nieprzekraczającym 40% wskaźnika Gg – 

nie więcej jednak niż kwota maksymalna wskazana dla poniższych wariantów.  

 2. Dofinansowanie jednej Otwartej Strefy Aktywności nie może przekroczyć:  

 dla wariantu podstawowego:  25 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 35 

tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%);  

 dla wariantu rozszerzonego: 50 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 70 

tys. zł (w przypadku dofinansowania do 70%).  
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