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Prawie 150 mln złotych dla woj. dolnośląskiego w ramach
kolejnego konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych
Jeszcze więcej pieniędzy na rozwój naszego regionu! Rząd premiera Mateusza Morawieckiego rozstrzygnął kolejny nabór w
ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego traﬁ kolejna transza środków z
13,5 mld zł. Dzięki wsparciu będziemy mogli zrealizować planowane inwestycje m.in. budowę Śródmiejskiego Obejścia
Wołowa,

inwestycję

„Rowerowo

Aktywni”

obejmującą

budowę

toru

„pumptrack”

w

Bogatyni

czy

wykonanie

termomodernizacji przedszkola BAJKA w Międzyborzu. Dzięki prawie 320 mln zł przyznanym w ramach pierwszego
rozstrzygnięcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w naszym województwie udało się już rozpocząć inwestycje tj.
rewitalizacja drugiego etapu Winnej Góry w Trzebnicy z budową wieży widokowej, budowa kanalizacji w gminie Paszowice
lub przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w Podgórzynie. Rządowe środki na inwestycje zmieniają oblicze naszego
regionu!
Zrównoważony rozwój – RFIL dla małych gmin i dużych miast w całej Polsce
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki traﬁają do gmin, powiatów i miast w
całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków,
przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania
W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 13 mld złotych:
6 mld zł – środki, które traﬁły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce
4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu w grudniu 2020 roku
1,65 mld zł – środki przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach drugiego konkursu – przyznane
właśnie teraz
1 mld zł – skierowany do gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną
infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi (nabór wniosków
zakończył się 12 lutego 2021 r.)
Jakie działania zostaną zrealizowane w naszym regionie?
Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysokości prawie 150 mln złotych, przyznanych w II konkursie RFIL, pozwoli
nam zrealizować ważne lokalne inwestycje.
Dzięki rządowym środkom już teraz udało się zrealizować potrzebne nam wszystkim inwestycje. Wśród nich są:
rewitalizacja drugiego etapu Winnej Góry w Trzebnicy miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach
krajobrazowych, którego celem jest zachowanie, udostępnienie i powstanie Trzebnickiego Parku Kulturowego poprzez
budowę wieży widokowej na szczycie wzgórza. Realizacja obejmuje właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego
wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi na obszarach cennych przyrodniczo oraz budowę dużej ścieżki obejmującej
m.in. zieleń, elementy małej architektury oraz przystanki edukacyjne.
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w Podgórzynie. Przedmiotem robót budowlanych jest rozbiórka
istniejącego i budowa nowego mostu wraz z uporządkowaniem i umocnieniem koryta rzeki w obrębie obiektu.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków oddzielnie dla Nowej wsi Wielkiej i
Nowej Wsi Małej w gminie Paszowice.
Niebawem w realizacji będą również m.in.:
Budowa Śródmiejskiego Obejścia Wołowa wraz z wiaduktem nad linią kolejową. W zakres inwestycji wchodzi m.in.
budowa nowej jezdni, budowa wiaduktu, przebudowa istniejących skrzyżowań, budowa chodników i ciągu pieszo rowerowego, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przepustów oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia.
Wykonanie termomodernizacji przedszkola BAJKA w Międzyborzu. Zakres prac obejmie pokrycie dachowe, elewację,
stolarkę i podjazd dla niepełnosprawnych.
Inwestycja „Rowerowo Aktywni” obejmująca budowę toru „pumptrack” w Bogatymi wraz budową torów rowerowych
w tym toru dla najmłodszych oraz osób średnio i zaawansowanych siłowni zewnętrznej dla seniorów .
Budowa osiemnasto oddziałowej szkoły podstawowej dla minimum 450 uczniów z salą gimnastyczną i
zagospodarowaniem terenu na Winnej Górze w Środzie Śląskiej.
Chcesz sprawdzić, jakie doﬁnansowanie otrzymała konkretna gmina? Skorzystaj z wyszukiwarki!
Więcej informacji na temat programu RFIL możesz znaleźć tutaj.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – impuls inwestycyjny dla samorządów w czasie pandemii
RFIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze
pochodzą z funduszu COVID-19. To także ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.
Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Do tej pory w ramach wszystkich naborów prowadzonych w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gminy złożyły łącznie 21 370 wniosków. Program w równym stopniu wspiera
zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Jednym z celów wsparcia jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju.
Pieniądze z RFIL traﬁły np. do Łodzi, Warszawy, Krakowa czy Poznania, ale też niewielkich miejscowości – nierzadko do tych
gmin, które były niedoinwestowane w poprzednich latach.
RFIL to wsparcie nie tylko dla samorządów, ale też ﬁrm, które realizują inwestycje oraz samych mieszkańców – użytkowników
nowych dróg, parków czy osób korzystających z obiektów turystyczno-rekreacyjnych.
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