Wnioski na "Mosty dla Regionów" już złożone
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Program "Mosty dla Regionów"
cieszy się dużym zainteresowaniem. 75 samorządów zawnioskowało o 86 milionów
złotych na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do budowy przepraw.

Kto się ubiega o dofinansowanie inwestycji?
W programie "Mosty dla Regionów" wpłynęło 75 wniosków. O dofinansowanie
dokumentacji projektowej ubiegają się samorządy wszystkich szczebli z 14
województw, w tym najwięcej z Małopolski – 22. Jedynie samorządy z województw
pomorskiego i zachodniopomorskiego nie złożyły wniosków.
O jakie pieniądze samorządy wnioskowały?
W ramach naboru samorządy wnioskowały o ponad 86 milionów złotych
dofinansowania na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji.
Szacowany przez wnioskodawców późniejszy koszt budowy przepraw, dla których
złożono wnioski, wynosi ponad 4 miliardy złotych. Na realizację programu "Mosty
dla Regionów" rząd przeznaczył około 2,3 miliarda złotych.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie do 80%
wartości inwestycji. Zgodnie z zapisami Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych,
inwestycje przygotowane w ramach programu "Mosty dla Regionów" będą mogły
uzyskać dofinansowanie na etap budowy ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych, którymi dysponuje minister infrastruktury.
7 mostów z rekomendowanej listy
Wśród zgłoszonych przez samorządy lokalizacji budowy mostów znajduje się 7
miejsc rekomendowanych. Są to mosty na rzekach: Noteć (gmina Czarnków), Warta
(w okolicy Konina – pomiędzy gminami Krzymów i Kramsk), Odra (pomiędzy
gminami Sulechów i Czerwieńsk oraz pomiędzy gminami Rudnik i Nędza), Bug
(pomiędzy gminami Parlejewo i Jabłonna Lack), Wisła (w okolicy Kozienic i
Maciejowic) oraz San (gmina Jarosław).
Wnioski na przygotowanie tych inwestycji będą oceniane w pierwszej kolejności.
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Co dalej?
Obecnie komisja złożona z przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
weryfikuje złożone wnioski pod kątem formalnym i merytorycznym. Na podstawie
rekomendacji komisji, Minister Inwestycji i Rozwoju podejmie decyzję o ostatecznie
wybranych do dofinansowania projektach.
- Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków pierwszych decyzji możemy
spodziewać się w połowie roku – zapowiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy
Kwieciński.
Dokładny termin decyzji jest uzależniony od jakości złożonych wniosków o
dofinansowanie i zakresu niezbędnych wyjaśnień i ewentualnych korekt we
wnioskach.
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