9/1/07

1:04 PM

Page 52

Fot. Pawe∏ Kociel

finansowanie

finansowanie uczelnie

Dotacje dla uczelni
Rafa∏ CieÊlak, Jan Kordasiewicz
Ze strumienia
Êrodków z unijnego
bud˝etu na lata 20072013 mogà
skorzystaç tak˝e
szko∏y wy˝sze,
planujàce pozyskaç
z Unii znaczne Êrodki
na inwestycje
sportowo-rekreacyjne. A to nie
jedyne êród∏o
finansowania
tego typu
przedsi´wzi´ç.

p∏ywajàcy okres programowania
funduszy unijnych w Polsce na
lata 2004-2006 umo˝liwia dokonanie podsumowania, dotyczàcego zewn´trznych Êrodków finansowych pozyskiwanych przez szko∏y wy˝sze i przeznaczonych na rozbudow´ infrastruktury sportowej oraz inspiruje do
wskazania koniecznych dzia∏aƒ, które
b´dzie nale˝a∏o podjàç ju˝ w przysz∏ym
roku, aby skutecznie ubiegaç si´ o dofinansowanie inwestycji o charakterze
sportowym. Niniejszy artyku∏ ma na celu wskazanie podstawowych êróde∏ dotacyjnych, dost´pnych w Polsce w latach
2007-2013 zarówno dla paƒstwowych,
jak te˝ niepublicznych jednostek szkolnictwa wy˝szego.

U

PRZYK¸ADY DOBRYCH PRAKTYK

W latach
2004–2006
placówki
oÊwiatowe
uzyska∏y tylko
7,75% funduszy
przeznaczonych na
infrastruktur´
sportowà.
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W latach 2004-2006 êród∏em rozwoju
bazy sportowej, pochodzàcym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
by∏ przede wszystkim Zintegrowany
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który umo˝liwia∏ realizacj´ projektów dotyczàcych budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury
sportowej, dzi´ki dzia∏aniom majàcym
na celu wsparcie przedsi´wzi´ç na poziomie regionalnym i lokalnym. Jednak˝e placówki oÊwiatowe uzyska∏y tylko
7,75% funduszy przeznaczonych na infrastruktur´ sportowà, a g∏ównym beneficjentem tego rodzaju pomocy finansowej by∏y jednostki samorzàdu terytorialnego, które otrzyma∏y a˝ 72% Êrodków.
Szko∏y wy˝sze stanowi∏y w grupie podmiotów edukacyjnych wyraênà mniej-

szoÊç i okreÊlenie tego typu jednostek jako
znaczàcego odbiorcy unijnej pomocy by∏oby nies∏uszne. Dofinansowanie otrzyma∏y takie podmioty jak: Akademia Rolnicza w Lublinie (budowa i wyposa˝enie
hali sportowej i p∏ywalni), Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Bia∏ej (budowa sali gimnastycznej) oraz Olsztyƒska Szko∏a
Wy˝sza (budowa stadionu lekkoatletycznego z boiskiem oraz towarzyszàcà infrastrukturà). Projekty te mogà stanowiç
przyk∏ady dobrych praktyk dla beneficjentów ubiegajàcych si´ o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej w okresie 2007-2013.

W KA˚DYM WOJEWÓDZTWIE INACZEJ
Projekty infrastrukturalne dotyczàce
bazy sportowej szkó∏ wy˝szych b´dà mog∏y otrzymaç dofinansowanie w ramach
funduszy strukturalnych UE, przede
wszystkim w ramach 16 Wojewódzkich
Regionalnych Programów Operacyjnych.
Dofinansowanie b´dà mog∏y uzyskaç
przedsi´wzi´cia polegajàce na budowie,
rozbudowie i wyposa˝eniu hal sportowych, sal gimnastycznych, boisk, basenów, campusów, itp. Planowana wysokoÊç dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Mo˝liwoÊç sk∏adania wniosków
przedstawiciele szkó∏ wy˝szych otrzymajà prawdopodobnie w drugim lub
trzecim kwartale 2007 r. Jednak˝e nale˝y
mieç na uwadze, ˝e ka˝de województwo
b´dzie og∏aszaç konkurs w terminie dogodnym dla w∏asnej strategii wdra˝ania
funduszy strukturalnych UE.

Dofinansowanie
z funduszy
strukturalnych UE
b´dà mog∏y
uzyskaç
przedsi´wzi´cia
polegajàce na
budowie,
rozbudowie
i wyposa˝eniu hal
sportowych, sal
gimnastycznych,
boisk, basenów,
campusów, itp.
Szko∏y wy˝sze
otrzyma∏y tak˝e
mo˝liwoÊç
ubiegania si´
o dofinansowanie
projektów
dotyczàcych
tworzenia
infrastruktury
sportowej dzi´ki
Mechanizmowi
Finansowemu
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego.
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Dla reprezentantów jednostek edukacyjnych konieczne jest dokonanie analizy poszczególnych Regionalnych Programów
Operacyjnych, które sà skonstruowane
w zró˝nicowany sposób i poprzez odmienne priorytety realizujà za∏o˝enia rozbudowy infrastruktury sportowej. Przyk∏adowo,
Âwi´tokrzyski Regionalny Program Operacyjny przewiduje realizacj´ inwestycji
sportowych w ramach priorytetu 4, o nazwie „Wzrost jakoÊci infrastruktury spo∏ecznej oraz inwestycje w kultur´, sport
i turystyk´”, podkreÊlajàc znaczenie szkó∏
wy˝szych jako znaczàcych oÊrodków rozwoju dla regionu. Przyszli beneficjenci pomocy unijnej powinni zapoznaç si´ szczegó∏owo z uregulowaniami programu obowiàzujàcego w danym województwie.

MECHANIZM FINANSOWY EOG
Szko∏y wy˝sze otrzyma∏y tak˝e mo˝liwoÊç ubiegania si´ o dofinansowanie projektów dotyczàcych tworzenia infrastruktury sportowej dzi´ki Mechanizmowi Finansowemu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Program ten, wdra˝any dla okresu 2004-2009, pozwala na realizacj´ przedsi´wzi´ç polegajàcych na
budowie otwartych obiektów sportoworekreacyjnych, tj. boisk, ogólnodost´p-
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nych obiektów sportowo-rekreacyjnych,
placów zabaw, Êcie˝ek zdrowia, itp. Za∏o˝enia programowe wykluczajà mo˝liwoÊç
otrzymania dotacji przeznaczonej na
obiekty o konstrukcji sta∏ej, jak wielofunkcyjne hale sportowe czy baseny. Dodatkowo konieczne jest przeprowadzenie
dzia∏aƒ nieinwestycyjnych, polegajàcych
przede wszystkim na realizacji pozalekcyjnych zaj´ç sportowo-rekreacyjnych.
W tym mechanizmie wspierane sà projekty o bud˝ecie przekraczajàcym 1 mln z∏,
gdy˝ poziom dofinansowania okreÊlony
jest od 60 do 90% kosztów kwalifikowanych, a jednoczeÊnie dotacja powinna
wynosiç równowartoÊç 250 tys. euro.
Pierwszy nabór wniosków odby∏ si´
w 2005 roku i dofinansowanie przeznaczone na budow´ stref rekreacji dzieci´cej otrzyma∏y przede wszystkim jednostki samorzàdu terytorialnego. Jednak˝e
ju˝ w 2007 roku, od 12 stycznia do 16
kwietnia, Ministerstwo Zdrowia b´dzie
przyjmowaç kolejne aplikacje w ramach
drugiego naboru wniosków.

sportowo-rekreacyjnym. Istnieje szansa
na pozyskanie bezzwrotnej pomocy pochodzàcej z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. Jednostki prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie szkolnictwa wy˝szego
mogà wnioskowaç o realizacj´ przedsi´wzi´ç polegajàcych mi´dzy innymi na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oraz wyposa˝enia w niezb´dny
sprz´t i urzàdzenia takich obiektów, jak:
hale sportowe, p∏ywalnie, lodowiska, boiska, stadiony oraz budynki stanowiàce
ich zaplecze.
W przypadku braku mo˝liwoÊci otrzymania êród∏a dofinansowania bezzwrotnego, przewa˝nie konieczne jest korzystanie z takich instrumentów finansowych jak kredyt czy emisja bonów korporacyjnych. Istotne jest to, aby dok∏adnie monitorowaç rynek instytucji finansujàcych, które cz´sto posiadajà interesujàcà ofert´ dotyczàcà finansowania
projektów o charakterze u˝ytecznoÊci
publicznej, a bez wàtpienia inwestycje
realizowane przez szko∏y wy˝sze nale˝y
zaliczyç do tego typu przedsi´wzi´ç.

MONITOROWAå OFERTY
Ponadto szko∏y wy˝sze majà równie˝
mo˝liwoÊç wykorzystywania innych êróde∏ finansowania inwestycji o charakterze
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