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Dotyczy: postulatów zgłaszanych przez stronę samorządową do KPO na
posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej
oraz Środowiska KWRiST

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki
Regionalnej oraz Środowiska KWRiST w dniu 8 kwietnia br. uprzejmie informuję, że
następujące zmiany – wychodzące naprzeciw oczekiwaniom strony samorządowej –
zostaną zaimplementowane do projektu Krajowego Planu Odbudowy:
 znacząco zwiększone zostaną środki na przedsięwzięcia dotyczące pasażerskiego
taboru kolejowego, tak aby umożliwić większe wsparcie inwestycji w tym zakresie
na poziomie regionalnym, zapewniony zostanie również znacznie większy udział
taboru kolejowego regionalnego w całości środków przewidzianych dla tej
inwestycji;
 zwiększone zostaną środki na zeroemisyjny transport w miastach, co umożliwi nie
tylko inwestycje w tabor autobusowy, ale również szynowy np. tramwaje;
 inwestycja dot. zielonej transformacji miast zostanie rozszerzona na wszystkie
miasta, umożliwiając tym samym wsparcie również i dużych miast.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 70 30, fax 22 273 70 71, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl, Pismo spełnia zasady dostępności.

Ponadto, uprzejmie informuję, że przedstawiciele samorządu terytorialnego zostaną
wpisani, jako członkowie Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy. W skład
Komitetu zostaną włączeni, na prawach członka, przedstawiciele ogólnopolskich
organizacji jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych w ramach Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Odnosząc się do prac nad projektem ustawy o zasadach realizacji Krajowego Planu
Odbudowy, pragnę wyjaśnić, że ustawa ma wprowadzić przepisy szczegółowe
zapewniające podstawy prawne w zakresie finansowania realizacji KPO, podmiotów
zaangażowanych w realizację KPO i relacji między nimi, wyboru i realizacji przedsięwzięć
ostatecznych odbiorców wsparcia. Tym samym projekt ustawy określał będzie m.in.
system instytucjonalny, kwestie finansowe, kwestie dotyczące kontroli i audytów,
przetwarzania danych osobowych, monitorowania postępów realizacji KPO.
Przedstawiając powyższe, liczę na pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i
Samorządu Terytorialnego dla projektu KPO, który pozwoli na stworzenie w kolejnych
latach pomyślnej perspektywy dla polskiej gospodarki i wszystkich obywateli.
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