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6 mld zł na tarczę antykryzysową dla samorządów
6 miliardów złotych z Funduszu Covid-19 – 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów – na dopłaty do inwestycji lokalnych,
blisko domu – taki będzie efekt Funduszu Inwestycji Samorządowych, zainicjowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Pieniądze od rządu będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, np. w szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale
czy  domy  pomocy  społecznej,  a  także  inne  działania  podejmowane  w  naszych  małych  Ojczyznach.  Dostęp  do  wielkiego
rządowego programu wsparcia inwestycji otrzymają wszystkie gminy i powiaty w naszym kraju. Fundusz odegra rolę tarczy
dla samorządów.

Dolnośląskie  samorządy  otrzymają  łącznie  383  221  043  zł.  Wartość  przekazanych  środków  zależna  będzie  od  wartości
inwestycji  planowanych  przez  gminy  i  powiaty,  a  podział  środków  dokonany  został  według  określonego  algorytmu,  który
uwzględnia planowane wydatki majątkowe samorządów, a także ich zamożność.

-  Fundusz  Inwestycji  Samorządowych  to  niezwykle  istotna  kwestia,  mająca  znaczący  wpływ  na  działalność  samorządów.
Otrzymane środki będzie można przeznaczyć na inwestycje bliskie ludziom. Tarcza  dla  Samorządów to także wsparcie dla
firm.  Umożliwi  on  utrzymanie  miejsc  pracy  i  rozwój  przedsiębiorstw  –  mówił  podczas  konferencji  Wojewoda  Dolnośląski
Jarosław Obremski.

Kluczowe założenia Funduszu Inwestycji Samorządowych

Gminy i powiaty dostaną dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji – to Tarcza dla Samorządów,
warta w skali całego kraju 6 mld zł.

Samorządy (gminy, powiaty i miasta) otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln zł – nigdy
wcześniej państwo nie przedstawiło programu, który tak szeroko wspierałby małe Ojczyzny.

Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu Inwestycji Samorządowych trafi do gmin wiejskich i  miejsko-wiejskich. To droga
zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

Pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek – bez zbędnej biurokracji. To
bezprecedensowe wsparcie dla każdej gminy i powiatu w kraju. 

Wiele gmin i powiatów ma problem z wkładem własnym do inwestycji, a środki z Funduszu Inwestycji
Samorządowych pozwolą im na realizację zadań inwestycyjnych. 

Pieniądze przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje. Takie jak szkoły,
przedszkola, żłobki, wodociągi i kanalizacja, szpitale, domy pomocy społecznej, chodniki czy remonty. A także inne
działania podejmowane w naszych małych Ojczyznach. To także wsparcie dla tysiąca firm i setek tysięcy
pracowników.

Tarcza dla samorządów to również program wsparcia dla polskich małych i średnich firm, które realizują zadania
inwestycyjne samorządów. To kolejny zastrzyk pieniędzy, który pozwala nie tylko na utrzymanie miejsc pracy, ale
także rozwój przedsiębiorstw. 

Spot Ministertswa Rozwoju dotyczący Funduszu Inwestycji Samorządowych do obejrzenia tutaj.

https://www.youtube.com/watch?v=AEDIUIGKbCk


Ponad 328 mln złotych trafi do dolnośląskich samorządów z Funduszu Inwestycji Samorządowych

Wojewoda Dolnośląski podczas konferencji prasowej

Konferencja prasowa dotycząca Funduszu Inwestycji Samorządowych
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