Rządowy Fundusz Polski Ład

Inwestycje
Gospodarka
Nowoczesność
Cyfryzacja
Program Inwestycji Strategicznych

Badanie potrzeb JST – wpływ COVID-19

 1/3 samorządów planowała ograniczenie
inwestycji (wg badań BGK w połowie 2020 r.)
 ograniczenie możliwości inwestycyjnych JST
(wg danych finansowych za 2020 r.)

Najważniejsze wnioski:
do 2019 o 1,9%

Porównanie 2020 do 2019:
 dochody z PIT samorządów
spadły o 1,9%

 nadwyżka operacyjna spadła
o 11,2%
 samorządy zredukowały
nakłady inwestycyjne o 4,2%

Źródło danych: Raport „Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego po 4 kwartałach 2020 roku”, wyk. Biuro Badań i Analiz, BGK, kwiecień 2021 r.
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Cel Programu
 Bezzwrotne dofinansowanie nawet do 95%  Realizacja priorytetowych kierunków inwestycyjnych
inwestycji publicznych realizowanych przez:
zwiększających:
gminy, powiaty, miasta i województwa
atrakcyjność
efektywność
w całej Polsce
produktywność
inwestycyjną
ekonomiczną
JST
Planowane efekty Programu:

A

pobudzenie
aktywności
inwestycyjnej
JST

B

C

D

E

rozwój lokalnej
poprawa
powstanie
wsparcie
przedsiębiorczości warunków życia nowych miejsc zrównoważonego
obywateli
pracy
rozwoju

F

efektywne
zaangażowanie
sektora
finansowego
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Program – najważniejsze informacje
Rządowy program inwestycyjny realizowany poprzez promesy inwestycyjne BGK:
 Promesa wstępna
- umożliwienie samorządom rozpoczęcia procedury przetargowej
 Promesa inwestycyjna (po zakończonym przetargu)
- zapewnienie bezzwrotnego finansowania nawet do 95% wartości inwestycji,
minimalny poziom udziału własnego 5%
 3 wnioski dla każdego JST:
 1 wniosek bez limitu kwoty
 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 30 mln
 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 5 mln

 Dwa pierwsze nabory pilotażowe
 Terminy naborów publikowane na stronach www.bgk.pl oraz gov.pl/premier

pierwszy nabór planowany: lipiec 2021
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Inwestycje strategiczne - PRZYKŁADY

Inwestycje
komunikacyjne

Inwestycje wodne
i ciepłownicze

Inwestycje
społeczne

















 żłobki
 przedszkola
 domy wsparcia seniorów
i niepełnosprawnych
 cyfryzacja i modernizacja szkół
 akademiki
 …

drogi/obwodnice
kolej
transport wodny
tabor komunikacyjny
mosty
chodniki
oświetlenie
…

kanalizacja
retencja
melioracja
oczyszczalnie
sieci ciepłownicze
…
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Inwestycje strategiczne - PRZYKŁADY

Inwestycje
w innowacje

Inwestycje
w kulturę

Inwestycje
w infrastrukturę sportową









 rewitalizacja miast i obszarów
zdegradowanych
 odbudowa zabytków
 muzea
 nowe ośrodki kultury
 biblioteki
 …







centra badawcze
inteligentne sieci energetyczne
centra danych
bezpieczeństwo cyfrowe
biotechnologia
innowacyjne źródła energii
…

boiska
centra sportowe
ścieżki rowerowe
infrastruktura fitness
…
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35 obszarów gospodarki objętych Programem w podziale na 4 priorytety

Priorytety inwestycji
Priorytet 1:

04

budowa lub modernizacja
indywidualnych źródeł ciepła
zeroemisyjnego

02

budowa lub modernizacja
infrastruktury wodnokanalizacyjnej, w tym
oczyszczalni

05

budowa lub modernizacja
infrastruktury gospodarki
odpadami, w tym spalarnie,
przetwarzanie biologiczne,
segregacja

03

budowa lub modernizacja
źródeł ciepła sieciowego
zeroemisyjnego

06

odnawialne źródła energii

01

budowa lub modernizacja
infrastruktury drogowej
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Priorytety inwestycji
Priorytet 2:

01

tabor z napędem zeroemisyjnym

06

poprawa efektywności
energetycznej budynków
i instalacji publicznych

02

budowa lub modernizacja źródeł
ciepła sieciowego niskoemisyjnego

07

innowacyjne rozwiązania
w elektroenergetyce

03

budowa lub modernizacja sieci
ciepłowniczej

08

rewitalizacja obszarów
miejskich

04

budowa lub modernizacja
infrastruktury elektroenergetycznej,
w tym oświetleniowej

09

budowa lub modernizacja
infrastruktury kulturalnej
i turystycznej

05

cyfryzacja usług publicznych
i komunalnych

10

budowa lub modernizacja
infrastruktury sportowej
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Priorytety inwestycji
Priorytet 3:

01
02
03
04
05
06
07

budowa lub modernizacja
infrastruktury technicznej drogowej
budowa lub modernizacja
infrastruktury tramwajowej,
w tym zajezdni
budowa lub modernizacja
infrastruktury kolejowej, w tym
stacji utrzymaniowo – naprawczej

budowa lub modernizacja
infrastruktury transportu wodnego
tabor transportu kolejowego
tabor transportu tramwajowego
tabor z napędem niskoemisyjnym

08
09
10
11
12
13

budowa lub modernizacja
kanalizacji deszczowej
gospodarka wodna,
w tym melioracja,
retencja, osuszanie
budowa lub modernizacja
indywidualnych źródeł
ciepła niskoemisyjnego

budowa i modernizacja
infrastruktury społecznej
budowa lub modernizacja
infrastruktury edukacyjnej
rewitalizacja obszarów
i/ lub budynków
zdegradowanych i/ lub
poprzemysłowych
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Priorytety inwestycji

Priorytet 4:

01

tabor zbiorowy
transportu drogowego

04

budowa i organizacja
inkubatorów
przedsiębiorczości

02

tabor zbiorowy
transportu wodnego

05

budowa i organizacja parków
naukowo – technologicznych

03

budowa lub modernizacja
infrastruktury
telekomunikacyjnej

06

inne
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Proces finansowania inwestycji (1)

Złożenie wniosku w BGK
o dofinansowanie
inwestycji

Analiza wniosku
inwestycyjnego
(wydatek + uzasadnienie)

Wstępna promesa
inwestycyjna BGK
(potwierdzenie gotowości
finansowania inwestycji)

Ogłoszenie przetargu
na inwestycję
(projekt, wykonanie)

Komisja przy KPRM
JST

Rozstrzygnięcie przetargu
potwierdzenie kwoty na
realizację inwestycji

JST

BGK – KPRM

Promesa
inwestycyjna BGK
na kwotę z przetargu

PROMESA INWESTYCYJNA
ELEKRONICZNA BGK DLA JST

WSTĘPNA PROMESA
ELEKRONICZNA BGK

Zlecenie wykonania
inwestycji – podpisanie
umowy z wykonawcą

JST

WYKONAWCA

JST

Wykonanie inwestycji –
środki własne
wykonawcy lub
kredyt obrotowy
na realizację inwestycji
WYKONAWCA

KREDYT
BANKOWY
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Schemat procesu finansowania inwestycji (2)

Płatność zaliczek
przy inwestycjach powyżej
12 miesięcy
(max. 2 - 3 transze)

Odbiór / rozliczenie
inwestycji

WYKONAWCA

JST

Oddanie do użytkowania
zrealizowanej inwestycji

JST

Emisja obligacji BGK
środki na zapłatę za inwestycję

WYKONAWCA

PROMESA
INWESTYCYJNA
ELEKRONICZNA BGK

OBLIGACJE BGK

Płatność dla JST za inwestycję

BGK

WYKONAWCA
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Zasady Programu (1)
Dwie pierwsze edycje pilotażowe przeprowadzone w celu weryfikacji priorytetów inwestycji
oraz udoskonalenia Programu wspólnie z JST na bazie pierwszych doświadczeń






Określenie częstotliwości naborów po edycjach pilotażowych
Możliwość wnioskowania o dofinansowanie inwestycji przez JST w całej Polsce
Terminy naborów publikowane na stronach www.bgk.pl oraz gov.pl/premier
Łatwy i szybki elektroniczny sposób składania wniosków o dofinansowanie przez aplikację BGK
Wnioski przyjmowane przez BGK i przekazywane zbiorczo do Komisji przy KPRM
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Zasady Programu (2)

 Po decyzji KPRM, BGK wydaje:
 promesę wstępną (umożliwia rozpoczęcie postępowania zakupowego i wyłonienie wykonawcy)
a po zakończeniu przetargu:
 promesę inwestycyjną (podstawa do wypłaty/wypłat środków z dofinansowania po zrealizowaniu
inwestycji lub jej etapu)
 Wypłata dofinansowania nastąpi:
 po zakończeniu inwestycji - dla inwestycji, których realizacja nie przekracza 12 miesięcy
 w 2 - 3 transzach - dla inwestycji, których realizacja przekracza 12 miesięcy
(zgodnie z harmonogramem wypłat dostosowanym do etapów realizacji inwestycji)
 Procedura mediacyjna / koncyliacyjna realizowana przez sąd polubowny Prokuratorii Generalnej RP
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Wsparcie dla JST w czasie trwania Programu

Gdańsk
Olsztyn

Szczecin

Białystok

Toruń
Poznań
Zielona Góra

Warszawa

W każdym Regionie BGK
wyznaczony zostanie opiekun
programu Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych

Łódź
Lublin

Wrocław
Kielce
Opole
Katowice
Kraków
Rzeszów

Informacje o programie
publikowane będą na stronie
www.bgk.pl oraz gov.pl/premier
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Dziękuję za uwagę
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