Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia przez państwo w ramach planu rozwojowego - jest projekt rozporządzenia
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Minister Funduszy i Polityki Regionalnej opublikował projekt rozporządzenia określającego wykaz
inwestycji, które mogą otrzymać wsparcie z budżetu państwa w ramach planu rozwojowego. Są wśród
nich inwestycje tramwajowe, modernizacja powiatowych ośrodków leczniczych czy zwiększanie
potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich.
Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu inwestycji w ramach planu rozwojowego kwalifikujących się
do objęcia wsparciem o charakterze bezzwrotnym oraz w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane
w formie pożyczki może podlegać umorzeniu został opublikowany na stronach Rządowego Centrum
Legislacji 26 sierpnia.
W wykazie znalazły się:
program wspierania działalności MŚP oraz podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych
na rzecz stymulowania ich rozwoju;
inwestycje na rzecz utworzenia modelowego centrum wspierania przemysłów kreatywnych;
rozbudowa krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych,
usług i towarzyszącej infrastruktury wykorzystujących dane satelitarne;
inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i
Morza Bałtyckiego;
inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i
Morza Bałtyckiego;
inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich;
inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast;
inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich
i średnich dochodach;
wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy
ogólnej wydajności systemów edukacji;
rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na
poziomie powiatowym;
zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje).
Projekt rozporządzenia opracowany został w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022
r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej
2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1074).
Wsparcie o charakterze bezzwrotnym obejmuje wszystkie wymienione kategorie zadań. W przypadku
wsparcia podlegającemu umorzeniu, wytypowano tu jeden rodzaj inwestycji - na rzecz zielonej
transformacji miast.
Kwota maksymalna przeznaczona na te inwestycje to 2,067 mld euro, z czego dla inwestycji o
charakterze bezzwrotnym 1,538 mld.
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