Ogłoszenie nr C/RFRD/2021
o naborze wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w 2021 r.
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 23.10.2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju
Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
17.12.2018r. w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na
dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na
poszczególne województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 2477).
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Zbigniew Koniusz
ogłasza nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie w 2021 roku zadań mających na
celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść
dla pieszych - poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości, w rozumieniu art. 2
pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym.
1. Kwota środków przeznaczona na konkurs.
Łączna kwota środków Funduszu na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych wynosi
6.368.283,50 zł.
Kwota ta może ulec zmianie po aktualizacji listy zadań rekomendowanych do dofinansowania
na 2021 r.
2. Podział środków na powiaty i gminy zgodnie z art. 20 ust. 2.
Kwota środków dostępna w 2021 r. dla zadań powiatowych: 3.820.970,10 zł, co stanowi 60%
całkowitej kwoty dofinansowania dostępnej dla województwa).
Kwota środków dostępnych w 2021 r. dla zadań gminnych: 2.547.313,40 zł, co stanowi 40%
całkowitej kwoty dofinansowania dostępnej dla województwa).
Powyższa proporcja może ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania wynikającego
z listy złożonych wniosków spełniających wymogi formalne.
3. Wysokość dofinansowania.
Dofinansowanie jednego zadania (jednego przejścia dla pieszych) może wynieść
do 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy). Wysokość dofinansowania wyniesie
do 80% kosztów kwalifikowalnych w zależności od dochodu danej jednostki samorządu
terytorialnego na mieszkańca.
Ostateczna kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań z tego naboru zostanie podana po
zatwierdzeniu List zadań powiatowych oraz gminnych rekomendowanych do dofinansowania
z tego naboru przez Prezesa Rady Ministrów.

4. Kto może ubiegać się o wsparcie.
Jednostki samorządu terytorialnego – gminy i powiaty (z wyłączeniem miasta Kielce –
zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy miasta na prawach powiatu będące siedzibą wojewody lub
sejmiku województwa nie mogą ubiegać się o dofinansowanie).
Dofinansowanie może zostać przekazane po przedłożeniu do Wojewody Świętokrzyskiego
umowy z wykonawcą na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie. Jeśli nie
zostanie zawarta taka umowa w terminie do 15 grudnia 2021 r., to zadanie będzie
musiało być w całości finansowane wyłącznie ze środków własnych wnioskodawcy
(JST).
5. Wymogi formalne:
a) Wniosek musi zostać złożony na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
ogłoszenia,
b) Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie ustawowy zarządca drogi (w dniu
złożenia wniosku), zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o drogach publicznych,
c) Wniosek musi zostać podpisany przez osoby uprawnione ze strony wnioskodawcy
i opieczętowany,
d) Zadania objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu muszą
rozpocząć się w roku 2021. Nie mogą być składane projekty, które rozpoczną się w roku
2022,
e) Środki własne jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań nie
mogą obejmować środków pochodzących z budżetu państwa oraz z budżetu Unii
Europejskiej.
6. Zakres zadań.
Zadanie może obejmować:


przebudowę, rozbudowę istniejących przejść dla pieszych, w których obszarach
oddziaływania odnotowano zdarzenia drogowe z udziałem pieszych, w tym osób zabitych
i rannych;



przebudowę, rozbudowę istniejących przejść dla pieszych, w obszarach oddziaływania
których nie odnotowano zdarzenia drogowe z udziałem pieszych, w tym osób zabitych
i rannych;



budowę nowych przejść dla pieszych;



wyposażenie przejścia dla pieszych w urządzenia poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego, które nie mają charakteru robót budowlanych i nie podlegają uzyskania
pozwolenia lub zgłoszenia na ich wykonanie, takie jak: doświetlenie przejścia dla
pieszych (tradycyjne i alternatywne), montaż aktywnych znaków oznaczenia przejścia dla
pieszych oraz wyposażenie przejścia w dodatkowe elementy zgodnie z Wytycznymi
projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3 i WR-D-41-4;



remont nawierzchni jezdni i chodników na przejściu dla pieszych i w obszarze
oddziaływania przejścia pod warunkiem, że są zachowane wszystkie parametry

techniczne określone w punkcie 7 ogłoszenia wraz z odtworzeniem oznakowania
grubowarstwowego.
Pierwszeństwo w dofinansowaniu mają zadania dotyczące istniejących przejść dla pieszych,
a w drugiej kolejności zadania dotyczące nowo projektowanych przejść dla pieszych.
Przez obszar oddziaływania przejścia dla pieszych rozumie się sumę obszarów przejścia
dla pieszych, wysp azylu, stref oczekiwania, a także obszarów dojść do przejścia dla
pieszych i odcinków drogi po obu stronach tego przejścia – o długościach nie większych
niż 100 m.
Zadania mogą dotyczyć kolizyjnych:
a) przejść dla pieszych na skrzyżowaniach,
b) przejść dla pieszych na odcinkach dróg pomiędzy skrzyżowaniami,
c) przejazdów dla rowerzystów połączonych z lub zlokalizowanych bezpośrednio przy
przejściach dla pieszych.
Zadania nie dotyczą:
a) urządzeń alternatywnych, ułatwiających przekraczanie dróg, w postaci przejść
sugerowanych, chodników poprzecznych i pasów neutralnych,
b) przejść bezkolizyjnych w postaci wiaduktów i tuneli dla pieszych,
c) przejazdów dla rowerzystów niepołączonych z lub niezlokalizowanych bezpośrednio przy
przejściach dla pieszych.
7. Wymogi merytoryczne.
Wnioskowane zadanie muszą spełniać warunki i wymogi techniczne określone w:





rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.)
Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść
dla pieszych (WR-D-41-3), dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa
Infrastruktury pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ wr-d
Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie
oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4), dostępnymi na stronie internetowej
Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ wr-d
Minimalnych kryteriach klasyfikacji i zakresie przedmiotowym zadań do dofinansowania
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego na przejściach dla pieszych

8. Liczba zadań, warunki ich realizacji.
Jedno zadanie może obejmować jedno przejście dla pieszych. Dopuszcza się zgłoszenie
w ramach zadania więcej niż jednego przejścia dla pieszych w przypadku, gdy przejścia dla
pieszych usytuowane są w obrębie jednego skrzyżowania. W takim przypadku maksymalna
wartość dofinansowania zadania obejmującego kilka przejść dla pieszych wynosi krotność
maksymalnego poziomu dofinansowania jednego przejścia.

9. Załączniki do wniosku o dofinansowanie.
Wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony na formularzu stanowiącym załącznik do
niniejszego ogłoszenia. Do wniosku należy załączyć:









kopię projektu stałej organizacji ruchu uwzględniającego wymogi obowiązujących
przepisów prawa,
mapę poglądową usytuowania wnioskowanego przejścia dla pieszych oraz jego
lokalizacji w stosunku do istniejących obiektów użyteczności publicznej, innych
instytucji, podmiotów lub przystanków publicznego transportu zbiorowego,
dane w ujęciu rocznym pozyskane z Policji lub potwierdzone przez Policję dotyczące
zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, w tym osób zabitych i rannych, odnotowanych
w latach 2018, 2019 i 2020 na wnioskowanym do przebudowy/rozbudowy przejściu lub
w obszarze jego oddziaływania,
kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia organowi administracji architektoniczno –
budowlanej wykonywania robót budowalnych wraz z oświadczeniem wnioskodawcy
o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno – budowalnej wobec
zgłoszenia inwestora lub zaświadczenie organu administracji architektoniczno –
budowlanej o braku podstaw do wniesienia tego sprzeciwu, wydane na podstawie art. 30
ust. 5aa ustawy – Prawo budowlane, jeśli wnioskodawca dysponuje takim dokumentem,
oświadczenie beneficjenta, że dostarczy pozwolenie na budowę lub zgłoszenie
wykonania robót, gdy jest wymagane, przed rozpoczęciem robót budowlanych,
oświadczenie wnioskodawcy o realizacji inwestycji z zachowaniem przepisów
techniczno - budowlanych oraz spełniania parametrów technicznych wynikających
z wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych.

10. Termin i miejsce składania wniosków.
Wnioski o dofinansowanie należy składać do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30, w terminie 30 dni od dnia
udostępnienia ogłoszenia o naborze, tj. do 15 października 2021 r. włącznie lub
dostarczyć drogą pocztową. Za wniesiony w terminie uznany zostanie wniosek nadany przed
upływem terminu 15 października 2021 r. w polskiej placówce operatora pocztowego
(decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez
rozpatrzenia.

