Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
OGŁOSZENIE NR 10/2022/
o naborze wniosków o dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
edycja piąta
Rozwój stref przemysłowych
Podstawa prawna:


ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568,
ze zmianami);



uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniona uchwałą Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2021 r. nr 176/2021 oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r.
nr 87/2022) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych;



Regulamin piątej edycji naboru wniosków o dofinansowanie „Rozwój stref przemysłowych”
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dalej jako „Regulamin
Edycji 5.”).

Okres naboru wniosków:


rozpoczęcie naboru: 21 czerwca 2022 r., godzina: 1400,



zakończenie naboru: 12 lipca 2022 r., godzina graniczna: 1700.
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Okres naboru wniosków może zostać zmieniony. Zmiana okresu naboru następuje przed upływem
pierwotnego okresu naboru. W przypadku zmiany okresu naboru informacja ta jest niezwłocznie
publikowana w trybie zmiany treści i opublikowania zmienionej treści niniejszego ogłoszenia.

Przeznaczenie:
Realizacja zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, o których mowa w
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zmianami) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu
Inwestycji Strategicznych.

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie:
1) gminy,
2) powiaty,
3) województwa,
4) związki jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie z Programu przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań
inwestycyjnych w ramach następujących obszarów inwestycyjnych:
1) budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;
2) budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej;
3) budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej;
4) budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji
gruntu.

Dofinansowanie z Programu może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez
wnioskodawcę udziału własnego na realizację inwestycji w obszarach, o których mowa powyżej,
pochodzącego ze środków innych niż środki z Programu, w wysokości nie niższej niż 2% wartości
inwestycji.

Jako wartość inwestycji przyjmuje się całkowitą łączną wartość wynagrodzenia wykonawcy
za wykonanie inwestycji, w tym wartość ceny dostaw określonych w umowie lub umowach mających
na celu realizację inwestycji.
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Zasady składania wniosków o dofinansowanie:
1)

wnioski należy składać do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa
Krajowego w Aplikacji Polski Ład udostępnionej na stronie internetowej www.bgk.pl;

2)

przyznany wcześniej dostęp do Aplikacji Polski Ład zachowuje ważność;

3)

do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu
Edycji 5., który publikowany jest na stronie internetowej www.bgk.pl; wniosek składany jest
w Aplikacji Polski Ład;

4)

podmiot

uprawniony

(wnioskodawca)

może

złożyć

maksymalnie

dwa

wnioski

o dofinansowanie w limitach nieprzekraczających:

5)

a)

100 milionów złotych,

b)

250 milionów złotych;

wniosek może być złożony na inwestycję której celem jest przeciwdziałanie negatywnym
skutkom COVID-19 poprzez stworzenie lub poprawę warunków obsługi i rozwoju:
a) istniejących spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej
80 ha, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren
produkcji, z których przynajmniej 50% powierzchni terenu było w dniu ogłoszenia
naboru zagospodarowane infrastrukturą przemysłową
albo
b) planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej
60 ha, które przynajmniej w 50% stanowią własność:


Skarbu Państwa,



jednostek samorządu terytorialnego,



spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi,



oraz spółek których dominującym właścicielem są podmioty wymienione
powyżej,

dających możliwość ulokowania i uruchomienia produkcji przemysłowej i mogących być
przeznaczone na takie cele wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,
albo
c) międzynarodowych terminali intermodalnych o strategicznym znaczeniu gospodarczym,
funkcjonujących w ramach sieci kompleksowej i bazowej TEN-T obejmującej linie
kolejowe, porty i terminale kolejowo-drogowe.

Wnioski o dofinansowanie złożone po godzinie granicznej (1700) w ostatnim dniu naboru
nie będą rozpatrywane.
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