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Dotyczy: Informacja o wnioskach złożonych w ramach ostatniego naboru z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie złożonych wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r.,
(zmienioną uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.) informuję, że Powiat Kielecki w
drugiej edycji naboru wniosków, złożył maksymalną dopuszczalną liczbę wniosków, na łączną kwotę
dofinansowania równą 22 430 000,00 PLN. Aplikowano o dofinansowanie dla następujących inwestycji:
• Rozbudowa drogi powiatowej nr 0311T od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0309T do
skrzyżowania z drogą gminną nr 344021T w formule zaprojektuj i wybuduj - dofinansowanie
w kwocie 6 555 000,00 PLN;
•

Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego
Zespołu Szkół w Łopusznie - dofinansowanie w kwocie 10 880 000,00 PLN;

•

Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza
na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie - dofinansowanie w kwocie 4 995 000,00
PLN;

Ponadto Powiat Kielecki aplikował również w ramach trzeciej edycji naboru wniosków, w której
wsparciem mogły zostać objęte inwestycje zlokalizowane na terenie gmin, w których funkcjonowały
zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Są to następujące inwestycje drogowe:
•

Rozbudowa dróg powiatowych nr 0023T w msc. Zrecze Małe, nr 0286T na odcinku SzczukowiceJanów i nr 0369T na ode. Łabędziów-Radomice w formule zaprojektuj i wybuduj dofinansowanie w kwocie 7 840 000,00 PLN;
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•

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0344T w msc. Piotrów-Zagościniec w formule zaprojektuj i
wybuduj - dofinansowanie w kwocie 1960 000,00 PLN;

Powyższe inwestycje, zostały aprobowane do aplikowania decyzją Zarządu Powiatu w Kielcach, na
podstawie potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne powiatu, oraz w oparciu o zapisy dokumentacji
naboru wniosków, a w szczególności kryterium wyboru tj. obszaru priorytetowego inwestycji, który decyduje
o wysokości dofinansowania zadania. W załączeniu przekazuję wydruki wniosków złożonych w Aplikacji Polski
Ład.
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