Ruszył nabór wniosków do drugiej edycji Programu Inwestycji
Strategicznych. Potrwa do 15 lutego 2022 r.

Nabór do drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Wiceminister ogłosił na konferencji wraz z Premierem Mateuszem Morawieckim.
Premier Morawiecki podkreślił, że tak jak przy pierwszym naborze w kolejnej edycji rząd będzie kładł „nacisk na projekty modernizacyjne i te,
które tworzą miejsca pracy”. „Zgodnie z naszą obietnicą Polski Ład ma wygenerować, przyczynić się do utworzenia około pół miliona nowych
miejsc pracy” - zaznaczył. Obrona miejsc pracy, jak zapewnił, to podstawa polityki gospodarczej rządu w czasie pandemii.
„Nabór wniosków będzie trwał do 15 lutego” - zapowiedział Minister Szefernaker.
Jak tłumaczył, każdy samorząd będzie mógł złożyć trzy wnioski - tak samo, jak było to w edycji poprzedniej. Jeden wniosek dotyczył będzie
dofinansowania inwestycji wynoszącego do 5 mln zł, drugi - do 30 mln zł, a trzeci - do 65 mln zł.
„Co ważne, złożenie wniosku do 5 mln zł jest warunkiem koniecznym, aby złożyć drugi i trzeci wniosek” - podkreślił wiceminister. Jak wyjaśnił,
rząd chce wyeliminować problem, który zaistniał w pierwszej edycji. „Część wniosków było przeszacowanych i z tego powodu 3 proc.
samorządów w Polsce niestety nie otrzymało środków. Chcemy teraz, żeby każdy samorząd mógł złożyć i mniejszy wniosek, i większy wniosek,
więc złożenie tego wniosku do 5 mln zł jest warunkiem koniecznym, aby złożyć drugi i trzeci” - powiedział Wiceszef MSWiA.
Szefernaker podkreślił, że inwestycje z drugiego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych będą dofinansowywane od 80 do 95 % przez
rząd. „To bardzo ważne, bo to jest historyczny program, ponieważ wcześniej nie było takich programów, gdzie było aż tyle dofinansowania ze
strony rządowej. Samorząd musi tylko od 5 do 20 proc. zabezpieczyć środków własnych, żeby móc te inwestycje zrealizować” - zaznaczył
Minister Szefernaker.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez
gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana
inwestycja.
Pierwszy nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST,
mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość
dofinansowania nie mogła przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 5 mln zł.
Wyniki pierwszego naboru rząd ogłosił w październiku. Samorządy złożyły 8 tys. wniosków o wsparcie inwestycji na łącznie 93 mld zł.
Zaakceptowanych zostało 4040 wniosków. Dofinansowanie w wysokości 23,9 mld zł trafiło do 97 % samorządów w Polsce.
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