Rządowy Program
na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

.
Warszawa, 20 marca 2018 r.

Program a SOR
Cel główny SOR
Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy
jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym,
środowiskowym i terytorialnym
Cel szczegółowy I

Cel szczegółowy II

Cel szczegółowy III

Trwały wzrost gospodarczy oparty
coraz silniej o wiedzę, dane i
doskonałość organizacyjną

Rozwój społecznie wrażliwy
i terytorialnie zrównoważony

Skuteczne państwo i instytucje
służące wzrostowi oraz włączeniu
społecznemu i gospodarczemu

m.in. włączenie wszystkich terytoriów w
procesy rozwojowe, w szczególności ośrodków subregionalnych, mniejszych
miast i obszarów wiejskich.

dedykowany program rozwoju na dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych JST
w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg lokalnych

Jak? czyli program rozwoju
W jakim celu? czyli cele szczegółowe Programu
program rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 poz.
1376, z późn. zm.) ustanawiany w celu realizacji Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą
do 2030 r.)
podstawa prawna wydatkowania środków na zadania objęte Programem:
art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju
Cele szczegółowe:
o rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy
dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do
ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów
inwestycyjnych,
o powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi
poprzez budowę lub modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz węzłów
łączących te drogi z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych),
o poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w
bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizacja świetlna,
ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.

Na co? czyli przedmiot wsparcia w ramach Programu
Działania z zakresu polityki rozwoju stanowiące zadania własne JST, polegające na budowie,
przebudowie lub remoncie dróg gminnych lub powiatowych, w trakcie realizacji lub planowane
do realizacji, spełniające poniższe kryteria:
1) zadanie nie było i nie jest w żadnym zakresie objęte dofinansowaniem ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), tj. środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2) zadanie nie było i nie jest w żadnym zakresie objęte dofinansowaniem z dotacji celowych
budżetu państwa,
3) zadanie nie jest i nie będzie realizowane w ramach programu służącego realizacji umowy
partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa,
4) zadanie jest w trakcie realizacji lub planowane do realizacji, które zostanie zakończone do
końca 2018 roku, lub działanie którego realizacja zakończy się w roku 2019 (przy czym kwota
wnioskowana może dotyczyć jedynie wydatków planowanych do poniesienia w roku 2018),
5) JST posiada pełną dokumentację techniczną i projektową oraz dopełniło wszystkich
wymogów prawnych, związanych z planowaną realizacją inwestycji.

Co? czyli zakres inwestycji możliwych do objęcia wsparciem
w ramach Programu

1. Inwestycje w drogi lokalne w celu poprawy
dostępności do centrów gospodarczych lub społecznokulturalnych dla przedsiębiorców i lokalnej
społeczności oraz do terenów inwestycyjnych
2.

Inwestycje w drogi lokalne lub węzły łączące te
drogi z drogami wyższego rzędu w celu poprawy
dostępu do ośrodków życia społeczno-gospodarczego
o znaczeniu regionalnym lub krajowym
3. Inwestycje w skrzyżowania, obiekty mostowe (most,
wiadukt, estakada, kładka), sygnalizację świetlną, ciągi
piesze lub pieszo-rowerowe na rzecz poprawy
bezpieczeństwa na drogach lokalnych

Wskaźniki
Monitorowanie efektów odbywa się na podstawie wskaźników:
1) długość nowych dróg gminnych (km),
2) długość przebudowanych lub wyremontowanych dróg gminnych (km),
3) długość nowych dróg powiatowych (km),
4) długość przebudowanych lub wyremontowanych dróg powiatowych (km),
5) liczba nowych, przebudowanych lub wyremontowanych skrzyżowań
z drogami wojewódzkimi (szt),
6) liczba nowych, przebudowanych lub wyremontowanych skrzyżowań
z drogami krajowymi (szt),
7) powierzchnia terenów inwestycyjnych o lepszej dostępności (dojazd) dzięki realizacji projektu
(ha),
8) długość powstałych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych (km),
9) liczba skrzyżowań w formie rond (szt),
10) liczba powstałych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów mostowych (szt),
11) liczba przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa (szt).
Wojewoda zobowiązany jest wskazać w umowie dotacji obowiązek monitorowania
i sprawozdawania przez beneficjenta ze wszystkich wskaźników realizowanych w ramach zadania.

Dla kogo? czyli beneficjenci Ile? czyli budżet Programu
Co? czyli forma wsparcia
Beneficjenci: gminy, w tym miasta na prawach powiatu,
oraz powiaty
Budżet: co najmniej 625 mln zł, w tym: środki budżetu
państwa: 500 mln zł, środki JST: minimum 125 mln zł
Forma wsparcia: dofinansowanie w formie
dotacji celowej z budżetu państwa

Maksymalna kwota wsparcia z dotacji celowej budżetu
państwa na jedno zadanie: 5 mln zł
Maksymalna liczba zadań jednej gminy
możliwych do objęcia wsparciem – 1,
Maksymalna liczba zadań jednego miasta
na prawach powiatu lub powiatu
możliwych do objęcia wsparciem – 2,

Ile? czyli wymiar wsparcia
Udział dotacji celowej z budżetu państwa w kosztach realizacji działania: 60%-80% kosztów
realizacji działania w zależności od wskaźników dochodów podatkowych na jednego
mieszkańca odpowiednio gminy lub powiatu, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach JST
•

gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca
w gminie jest równy lub wyższy niż wskaźnik dochodów podatkowych
dla wszystkich gmin – do 60%

•

gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca
w gminie wynosi mniej niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych
dla wszystkich gmin – do 80%
• powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca
w powiecie, jest równy lub wyższy niż wskaźnik dochodów podatkowych
dla wszystkich powiatów – do 60%
•

powiat, w którym wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca
w powiecie wynosi mniej niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych
dla wszystkich powiatów – do 80%

przy czym niezależnie od wskazanych powyżej wielkości udział dotacji celowej
z budżetu państwa w kosztach realizacji części zadania planowanych do poniesienia
w roku 2018 - w przypadku zadań wykraczających poza rok 2018 - wynosi do 80%.

Rozwój zrównoważony terytorialnie,
czyli podział środków na województwa
Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
RAZEM
* Udziały procentowe zostały podane do dwóch miejsc po przecinku.

Udział %*

Kwota
29 293 878
30 537 820
37 713 367
21 647 865
31 043 542
35 779 057
47 808 607
20 364 085
31 419 288
29 661 013
27 339 893
33 928 870
25 513 888
29 856 382
40 268 908
27 823 537
500 000 000

5,86%
6,11%
7,54%
4,33%
6,21%
7,16%
9,56%
4,07%
6,28%
5,93%
5,47%
6,79%
5,10%
5,97%
8,05%
5,56%
100%

Podstawa prawna wydatkowania środków

Art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
1. Działania z zakresu polityki rozwoju, stanowiące zadania własne jednostek
samorządu terytorialnego, nieujęte w regionalnym programie operacyjnym lub
programie służącym realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanym
przez zarząd województwa, mogą być finansowane z dotacji celowych budżetu państwa
w przypadku, jeżeli działania te:
1) trwale przyczynią się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności regionu, lub
2) pozostają w związku z działaniami realizowanymi w ramach regionalnego programu
operacyjnego lub programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki
spójności, opracowanego przez zarząd województwa.
2. Przekazanie dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie umowy
zawartej przez:
1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, lub
2) właściwego ministra lub właściwego miejscowo wojewodę, po uzyskaniu pozytywnej opinii
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
- z jednostkami samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w przepisach o finansach
publicznych.

Kto i co?
Nabór i weryfikację zadań w województwie
Wojewoda ogłasza i przeprowadza nabór wniosków o dofinansowanie zadań publikując
ogłoszenie o naborze wniosków na stronie internetowej BIP danego urzędu wojewódzkiego.
Wojewoda dokonuje weryfikacji wniosków w zakresie zgodności z zasadami wynikającymi z
Programu, dokonuje wstępnego wyboru zadań mając na uwadze stopień realizacji wskaźników
wskazanych w Programie, i na tej podstawie tworzy listę zadań zakwalifikowanych wstępnie do
dofinansowania w ramach Programu, wraz z propozycją podziału na zadania podstawowe i
rezerwowe i kwotami dofinansowania tych zadań, przy czym wartość dofinansowania zadań
umieszczonych na liście opiewa maksymalnie do 150% kwoty alokowanej na województwo.
Wydanie opinii o zasadności finansowania działań w trybie art. 20a uzppr
W odniesieniu do zadań wskazanych na listach od Wojewodów, Minister Inwestycji
i Rozwoju wydaje opinię w trybie art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Ostateczny wybór
Po uzyskaniu opinii Ministra Inwestycji i Rozwoju, o której mowa w art. 20a ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Wojewodowie dokonują ostatecznego podziału zadań
na podstawowe (do wysokości kwot na województwo) oraz rezerwowe.

Jak? czyli kto, kiedy i co
do 15
• nabór wniosków o dofinansowanie zadań przez Wojewodę
kwietnia
2018 r.

do 15
maja
2018 r.

• Wojewoda przekazuje do MIiR listę zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania wraz z informacją o
zakresie realizacji przez poszczególne zadania wskaźników wraz z wnioskiem o wydanie opinii w trybie art. 20a uzppr

do 31
maja
2018 r.

• MIiR wydaje opinię o zasadności finansowania w trybie art. 20a uzppr

po 31
maja
2018 r.

• Wojewoda dokonuje ostatecznego podziału zadań na podstawowe (do kwoty na województwo) oraz rezerwowe
• Wojewoda występuje do MF z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej
• po otrzymaniu decyzji o uruchomieniu środków Wojewoda podpisuje umowy dotacji celowej

do 28
lutego
2019 r.

• Wojewoda sporządza i przekazuje MIiR zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji celowych w województwie

do 31
marca
2019 r.

• Wojewoda sporządza i przekazuje MIiR sprawozdanie z realizacji Programu w województwie

Dziękuję za uwagę

