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ZNÓW MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ PO DOTACJE MON
NA STRZELNICE
MON po raz drugi ogłosiło konkurs "Strzelnica w powiecie" na doﬁnansowanie budowy lub remontów
tego typu obiektów. Oferty można nadsyłać do 20 lutego. Resort oferuje dotację do poziomu 80 proc.
kosztów.
Konkurs ofert dotyczy doﬁnansowania budowy lub remontu strzelnic, które umożliwią "prowadzenie
zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji
proobronnych, żołnierzy Sił Zbrojnych RP".
Ministerstwo Obrony planuje doﬁnansowanie dwóch rodzajów strzelnic: 100- i 200-metrowych.
Wysokość dotacji nie przekroczy 800 tys. zł w przypadku budowy strzelnicy stumetrowej i 1,2 mln zł w
przypadku budowy strzelnicy 200-metrowej oraz odpowiednio 400 tys. zł i 600 tys. zł na strzelnice
remontowane.
Czytaj też: Jaki będzie Fort Trump? Czy powstanie Agencja Uzbrojenia? [6 PYTAŃ NA 2019 r.]
Żeby uzyskać dotację, jednostka samorządu terytorialnego powinna dysponować nieruchomością i
pokryć co najmniej 20 proc. kosztów budowy lub rewitalizacji.
Termin nadsyłania ofert przez samorządy mija 20 lutego; rozstrzygnięcie konkursu zapowiedziano do
22 marca.
Czytaj też: Znamy projekt nowej siatki uposażeń dla żołnierzy
Projektowana lub modernizowana strzelnica musi spełnić warunki bezpieczeństwa, wymagana jest
m.in. pozytywna opinia balistyczna. MON oczekuje, że strzelnice będą nieodpłatnie udostępniane
wojsku (do 100 godzin miesięcznie), organizacjom paramilitarnym i klasom mundurowym (do 30
godzin miesięcznie).
W poprzednim, ogłoszonym pod koniec sierpnia 2018 r. konkursie MON miało do rozdysponowania 40
mln zł. Na konkurs wpłynęło 19 ofert – 18 nadesłały samorządy, a jedną organizacja pozarządowa.
Ostatecznie w październiku 2018 r. resort przyznał dwie dotacje, które łącznie wyniosły niecałe 1,6
mln zł. Otrzymały je samorządy z Mazowsza: gmina Młodzieszyn i powiat przysuski.
Czytaj też: 19 ofert w programie „Strzelnica w powiecie”

Według MON "projekt jest odpowiedzią na zwiększające się zainteresowanie sportem strzeleckim oraz
kwestiami bezpieczeństwa wśród Polaków", a "celem strategicznym projektu jest odbudowa
umiejętności strzeleckich".
Informacje na temat konkursu są dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej MON.
Czytaj też: Więcej wojsk USA na wschodzie Polski?
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