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Inwestycje

Gospodarka

Nowoczesność

Cyfryzacja



7998 

4040

Wnioski złożone (ogółem) Wnioski, które otrzymały
dofinansowanie

Podsumowanie Edycji 1

93 288 728 779,63  zł 

23 887 982 747,95 zł

Założenia dla Edycji 2 i 3 



3 wnioski dla każdego JST i związku JST:

▪ 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 5 mln zł 
▪ 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 30 mln zł
▪ 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 65 mln zł

Wniosek o najniższym limicie wartości 
dofinansowania, nieprzekraczającym 5 milionów 
złotych, jest obligatoryjny. 

Bezzwrotne dofinansowanie nawet do max 95% 
wartości inwestycji.

Minimalny poziom udziału własnego 5%

Inwestycje kwalifikowane do 4 priorytetów i 36 
obszarów inwestycji.

Promesa wstępna umożliwia samorządom 
rozpoczęcie procedury przetargowej.

- edycja druga - założenia



2 wnioski dla gminy:
▪ 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 2 mln zł 
▪ 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 5 mln zł

2 wnioski dla powiatu, związków międzygminnych i 
związków powiatowo-gminnych: 

▪ 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 2 mln zł 
▪ 1 wniosek do kwoty nie wyższej niż 8 mln zł

Wnioskodawcy tej edycji mogą również 
równolegle wnioskować o dofinansowanie w 
drugiej edycji naboru wniosków o dofinansowanie 
dla wszystkich JST/związków JST.

Bezzwrotne dofinansowanie nawet do max 98% 
wartości inwestycji.

Minimalny poziom udziału własnego 2%

Inwestycje kwalifikowane do 36 obszarów inwestycji.

Promesa wstępna umożliwia samorządom 
rozpoczęcie procedury przetargowej.

- edycja trzecia - założenia



- wprowadzenie 



- edycja druga 



- edycja druga 



- edycja druga 



Dodatkowo, uprawnione 
podmioty mogą także złożyć 
wniosek o dofinansowanie 
realizowanych inwestycji w 
naborze wniosków Edycja 
trzecia – PGR. 

- edycja druga 



- edycja druga 



- edycja trzecia - PGR  



- edycja trzecia - PGR 



- edycja trzecia - PGR 

Lista obszarów edycji 3 
jest tożsama z obszarami 
edycji 2.



- edycja trzecia - PGR 



- zmiany dla edycji 2 i 3 vs. edycja 1
✓ 36 obszarów dla obu edycji:

✓ dodano obszar: „rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych” – priorytet 4
✓ rozdzielono obszar „infrastruktura turystyczna”, w ramach którego w opisie dodatkowym 

była informacja, że to także „infrastruktura kulturalna”, na: 
✓ „Infrastruktura turystyczna” – priorytet 2
✓ „Infrastruktura kulturalna” – priorytet 2

✓ Ograniczono grono wnioskodawców w edycji 3 – PGR:
✓ nie mogą wnioskować województwa i związki wojewódzkie

✓ Wprowadzone zmiany w funkcjonalności Aplikacji Polski Ład, na etapie składania wniosku o 
dofinansowanie:

✓ odzwierciedlono limity dla wniosku, poprzez rozwijaną listę, z której można wybrać w jakim 
limicie jest składany wniosek,

✓ „pogrubiono limit”, wskazujący na wniosek obligatoryjny
✓ w polu opis inwestycji wdrożono 2,5 tys. znaków (bez spacji), w miejsce wcześniejszych 500 

znaków + 2000 znaków w komentarzu,
✓ w opisie inwestycji Wnioskodawca, oprócz istotnych parametrów inwestycji, 

uwzględnia informacje na temat wpływu inwestycji na sytuację mieszkańców 
miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa 
gospodarski rolnej

✓ zrezygnowano z komentarza do wniosku
✓ nowe pole „Przewidywany termin zakończenia inwestycji”



- gdzie szukać informacji? 



- gdzie szukać informacji? 



- Gdzie szukać informacji? 
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Załącznik                                                         
– proces finansowania inwestycji



Złożenie wniosku 
do BGK o 
dofinansowanie 
inwestycji 

Analiza wniosków i 
rekomendacja 
Komisji przy KPRM.

Decyzja PRM

Wstępna 
promesa 
BGK
(potwierdzenie gotowości 
finansowania inwestycji) 

Ogłoszenie 
postępowania 
zakupowego 
na inwestycję 

Rozstrzygnięcie 
postępowania 
zakupowego 
potwierdzenie 
kwoty na realizację 
inwestycji 

Promesa
inwestycyjna BGK Podpisanie umowy 

z wykonawcą 

Wykonanie 
inwestycji –
finansowanie po 
stronie 
Wykonawcy

JST JST

JST

KPRM

WYKONAWCA

WYKONAWCA

w Aplikacji 
Polski Ład 

Przekazanie do 
KPRM raportu z 
wnioskami 
spełniającymi 
wymagania 
formalne

BGK – KPRM

Złożenie 
oświadczenia do 
promesy wstępnej

JST

Złożenie wniosku 
o udzielenie 
promesy

JST

Złożenie 
oświadczenia do 
promesy 

JST

6 miesięcy na złożenie 
oświadczenia o ogłoszeniu 
postępowania zakupowego

max 14 dni roboczych 
od dnia udostępnienia 
promesy inwestycyjnej

BGK

Regulamin          
(Zał. nr 7) 

Regulamin          
(Zał. nr 7a) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

JST

Regulamin          
(Zał. nr 8) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

w Aplikacji 
Polski Ład 

BGK

Regulamin          
(Zał. nr 10) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

Proces 
finansowania 
inwestycji (1/6) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

Regulamin          
(Zał. nr 9) 



Załącznik nr 7                                                                          
do Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład                        
Program Inwestycji Strategicznych

Proces 
finansowania 
inwestycji (1/6) 



Złożenie wniosku 
do BGK o 
dofinansowanie 
inwestycji 

Analiza wniosków i 
rekomendacja 
Komisji przy KPRM.

Decyzja PRM

Wstępna 
promesa 
inwestycyjna BGK
(potwierdzenie gotowości 
finansowania inwestycji) 

Ogłoszenie 
postępowania 
zakupowego 
na inwestycję 

Rozstrzygnięcie 
postępowania 
zakupowego 
potwierdzenie 
kwoty na realizację 
inwestycji 

Promesa
inwestycyjna BGK Podpisanie umowy 

z wykonawcą 

Wykonanie 
inwestycji –
finansowanie po 
stronie 
Wykonawcy

JST JST

JST

KPRM

WYKONAWCA

WYKONAWCA

w Aplikacji 
Polski Ład 

Przekazanie do 
KPRM raportu z 
wnioskami 
spełniającymi 
wymagania 
formalne

BGK – KPRM

Złożenie 
oświadczenia do 
promesy wstępnej

JST

Złożenie wniosku 
o udzielenie 
promesy

JST

Złożenie 
oświadczenia do 
promesy 

JST

6 miesięcy na złożenie 
oświadczenia o ogłoszeniu 
postępowania zakupowego

max 14 dni roboczych 
od dnia udostępnienia 
promesy inwestycyjnej

BGK

Regulamin          
(Zał. nr 7) 

Regulamin          
(Zał. nr 7a) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

JST

Regulamin          
(Zał. nr 8) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

w Aplikacji 
Polski Ład 

BGK

Regulamin          
(Zał. nr 10) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

Proces 
finansowania 
inwestycji (2/6) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

Regulamin          
(Zał. nr 9) 



Załącznik nr 7a                                                                  
do Regulaminu Naboru Wniosków o 
dofinansowanie                                                                                        
z Rządowego Funduszu Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych

Proces 
finansowania 
inwestycji (2/6) 



Złożenie wniosku 
do BGK o 
dofinansowanie 
inwestycji 

Analiza wniosków i 
rekomendacja 
Komisji przy KPRM.

Decyzja PRM

Wstępna 
promesa 
inwestycyjna BGK
(potwierdzenie gotowości 
finansowania inwestycji) 

Ogłoszenie 
postępowania 
zakupowego 
na inwestycję 

Rozstrzygnięcie 
postępowania 
zakupowego 
potwierdzenie 
kwoty na realizację 
inwestycji 

Promesa
inwestycyjna BGK Podpisanie umowy 

z wykonawcą 

Wykonanie 
inwestycji –
finansowanie po 
stronie 
Wykonawcy

JST JST

JST

KPRM

WYKONAWCA

WYKONAWCA

w Aplikacji 
Polski Ład 

Przekazanie do 
KPRM raportu z 
wnioskami 
spełniającymi 
wymagania 
formalne

BGK – KPRM

Złożenie 
oświadczenia do 
promesy wstępnej

JST

Złożenie wniosku 
o udzielenie 
promesy

JST

Złożenie 
oświadczenia do 
promesy 

JST

6 miesięcy na złożenie 
oświadczenia o ogłoszeniu 
postępowania zakupowego

max 14 dni roboczych 
od dnia udostępnienia 
promesy inwestycyjnej

BGK

Regulamin          
(Zał. nr 7) 

Regulamin          
(Zał. nr 7a) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

JST

Regulamin          
(Zał. nr 8) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

w Aplikacji 
Polski Ład 

BGK

Regulamin          
(Zał. nr 10) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

Proces 
finansowania 
inwestycji (3/6) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

Regulamin          
(Zał. nr 9) 



Załącznik nr 8                                             
do Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie                                                                               
z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

§ 9. Promesa
Regulaminu Naboru Wniosków                                                                                              
o dofinansowanie                                                                                                  
z Rządowego Funduszu Polski Ład                                         
Program Inwestycji Strategicznych

Proces 
finansowania 
inwestycji (3/6) 



Złożenie wniosku 
do BGK o 
dofinansowanie 
inwestycji 

Analiza wniosków i 
rekomendacja 
Komisji przy KPRM.

Decyzja PRM

Wstępna 
promesa 
inwestycyjna BGK
(potwierdzenie gotowości 
finansowania inwestycji) 

Ogłoszenie 
postępowania 
zakupowego 
na inwestycję 

Rozstrzygnięcie 
postępowania 
zakupowego 
potwierdzenie 
kwoty na realizację 
inwestycji 

Promesa
inwestycyjna BGK Podpisanie umowy 

z wykonawcą 

Wykonanie 
inwestycji –
finansowanie po 
stronie 
Wykonawcy

JST JST

JST

KPRM

WYKONAWCA

WYKONAWCA

w Aplikacji 
Polski Ład 

Przekazanie do 
KPRM raportu z 
wnioskami 
spełniającymi 
wymagania 
formalne

BGK – KPRM

Złożenie 
oświadczenia do 
promesy wstępnej

JST

Złożenie wniosku 
o udzielenie 
promesy

JST

Złożenie 
oświadczenia do 
promesy 

JST

6 miesięcy na złożenie 
oświadczenia o ogłoszeniu 
postępowania zakupowego

max 14 dni roboczych 
od dnia udostępnienia 
promesy inwestycyjnej

BGK

Regulamin          
(Zał. nr 7) 

Regulamin          
(Zał. nr 7a) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

JST

Regulamin          
(Zał. nr 8) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

w Aplikacji 
Polski Ład 

BGK

Regulamin          
(Zał. nr 10) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

Proces 
finansowania 
inwestycji (4/6) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

Regulamin          
(Zał. nr 9) 



§ 9. Promesa
Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie                                                                                  
z Rządowego Funduszu Polski Ład Program 
Inwestycji Strategicznych

Załącznik nr 9                                             
do Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład                                               
Program Inwestycji Strategicznych

Proces 
finansowania 
inwestycji (4/6) 

Promesa
inwestycyjna BGK

w Aplikacji 
Polski Ład 

BGK

Regulamin          
(Zał. nr 9) 



Złożenie wniosku 
do BGK o 
dofinansowanie 
inwestycji 

Analiza wniosków i 
rekomendacja 
Komisji przy KPRM.

Decyzja PRM

Wstępna 
promesa 
inwestycyjna BGK
(potwierdzenie gotowości 
finansowania inwestycji) 

Ogłoszenie 
postępowania 
zakupowego 
na inwestycję 

Rozstrzygnięcie 
postępowania 
zakupowego 
potwierdzenie 
kwoty na realizację 
inwestycji 

Promesa
inwestycyjna BGK Podpisanie umowy 

z wykonawcą 

Wykonanie 
inwestycji –
finansowanie po 
stronie 
Wykonawcy

JST JST

JST

KPRM

WYKONAWCA

WYKONAWCA

w Aplikacji 
Polski Ład 

Przekazanie do 
KPRM raportu z 
wnioskami 
spełniającymi 
wymagania 
formalne

BGK – KPRM

Złożenie 
oświadczenia do 
promesy wstępnej

JST

Złożenie wniosku 
o udzielenie 
promesy

JST

Złożenie 
oświadczenia do 
promesy 

JST

6 miesięcy na złożenie 
oświadczenia o ogłoszeniu 
postępowania zakupowego

max 14 dni roboczych 
od dnia udostępnienia 
promesy inwestycyjnej

BGK

Regulamin          
(Zał. nr 7) 

Regulamin          
(Zał. nr 7a) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

JST

Regulamin          
(Zał. nr 8) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

w Aplikacji 
Polski Ład 

BGK

Regulamin          
(Zał. nr 10) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

Proces 
finansowania 
inwestycji (5/6) 

w Aplikacji 
Polski Ład L

Regulamin          
(Zał. nr 9) 



§ 9. Promesa
Regulaminu Naboru Wniosków o 
dofinansowanie                                                                                        
z Rządowego Funduszu Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik nr 10                                             
do Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie                                                                               
z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych

Proces 
finansowania 
inwestycji (5/6) 



31

Złożenie wniosku 
o wypłatę z 
promesy 

Odbiór / rozliczenie inwestycji

Płatność dla JST za inwestycję

JST JST

Inwestycje do 12 m-cy: 
▪ płatność zaliczki, nie mniejszej niż 5% (deklarowany wkład 

własny), 
▪ pozostała część ze środków Programu, po zakończeniu 

realizacji inwestycji.
przy inwestycjach powyżej 12 m-cy: 
▪ (1 umowa) 2 transze: 1 do 50% kwoty wynagrodzenia, 2 

pozostała kwota.
▪ (więcej niż 1 umowa) 3 transze: 1 do 20% wynagrodzenia, 2 

do 30% wynagrodzenia, 3 w wysokości pozostałej kwoty do 
wynagrodzenia. 

BGK JST WYKONAWCA WYKONAWCA

BGK JST WYKONAWCA

Regulamin          
(Zał. nr 12) 

w Aplikacji 
Polski Ład 

Proces 
finansowania 
inwestycji (6/6) 



Załącznik nr 12                                             
do Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład  Program Inwestycji Strategicznych

Proces 
finansowania 
inwestycji (6/6) 



Wsparcie dla JST w zakresie Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych

W każdym Regionie BGK wyznaczeni są 
opiekunowie Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych.

Anna Pawlak
Dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych 
tel: 797 020 672
email: anna.pawlak@bgk.pl

Marzena Łukowska
Menedżer ds. rozwoju relacji społecznych 
tel: 517 884 269
email: marzena.lukowska@bgk.pl

Informacje o programie publikowane będą na 
stronie  www.bgk.pl oraz gov.pl/premier
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Dziękujemy


