
Fundusz Dróg 
Samorządowych 

2019-2027: nabór i wybór 

2019-2028: finansowanie i realizacja 



Zakres przedmiotowy 

zadania gminne i 
zadania powiatowe 

• wojewoda: nabór, 
wybór, umowy, 
rozliczanie; 

zadania mostowe 

• minister ds. rozwoju: 
„Mosty dla regionów”; 

• minister ds. 
transportu: nabór i 
wybór; 

• wojewoda: umowy i 
rozliczanie;  

zadania obronne  

• minister ds. obrony 
narodowej: wskazanie 
zadań; 

• Prezes Rady 
Ministrów: 
zatwierdzenie zadań; 

• minister ds. 
transportu: umowy i 
rozliczanie 
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Struktura finansowania Funduszu 

budżet 
państwa 

inne źródła  

wpłaty 
NFOŚiGW 
i spółek 

 

• środki zapewnione przez budżet 
państwa: 

 1,6 mld rocznie 

 w tym: 500 mln. z. obronne; 

                         1,1 mld z. gminne i 
     powiatowe 
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Akty prawne (sekwencja) 

• ustawa z dnia 23 X 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych ( wejście 
w życie 4 XII 2018 r.) 

• rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie podziału środków na 
województwa (wejście w życie 30 grudnia 2018 r.) 

• porozumienia ministra ds. transportu z wojewodami (zawierane po 
naborach) 

• umowy z samorządami     
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Zadania gminne i powiatowe 

• do 80 % dofinansowania; 

• wysokość % z uwzględnieniem wskaźnika dochodów własnych i liczby 
mieszkańców z roku bazowego; 

• poziom minimalny dofinansowania; 

• maksymalna wartość dofinansowania: 30 mln zł; 

• zadania wieloletnie (max 75 % przychodów funduszu); 

• możliwość przekładania zadań jednorocznych na kolejny rok; 
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Kompetencje wojewody 

• powołanie komisji; 

• ustalenie poziomów dofinansowania i zakresów dofinansowania; 

• ustalenie zasad oceny formalnej; 

• podzielenie środków na pulę gminną i powiatową; 

• ustalenie zasad oceny merytorycznej; 

• nabór i wybór zadań przy pomocy komisji; 
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Ocena merytoryczna 

wyrównywanie 
potencjału 
społeczno-

gospodarczego 

zapewnienie 
spójności 

terytorialnej na 
terenie 

województwa 

poprawa jakości 
życia 

mieszkańców 

poprawa stanu 
bezpieczeństwa 

ruchu 
drogowego 

zapewnienie 
spójności sieci 

dróg 
publicznych 

poprawa 
dostępności 

transportowej 

zwiększanie  
dostępności 

terenów 
inwestycyjnych 

podnoszenie 
standardów 

technicznych i 
zachowanie ich 
jednorodności 
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Lista zadań gminnych i powiatowych 

wojewoda 
minister właściwy 

ds. transportu 
prezes Rady 
Ministrów  
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Realizacja 

• umowy o dofinansowanie; 

• wkład własny; 

• kwalifikowanie kosztów; 

• płatności; 

• promocja; 
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2019: specyfika 

• nabór do PRID 2018/2019 = 
pierwsze listy z FDS; 

• ostateczna lista normalnie; 

• potem podział środków wg 
ustawy; 

• przeliczyć poziomy 
dofinansowania; 

• lista podstawowa i rezerwowa 
(50% wartości podstawowej) 

• nabór z „nowych” środków FDS 

• nabór na 2020 r.  VIII-XII 2019 r. 
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Dziękuję za uwagę 

 

 

Dorota Wójtowicz 

dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej  
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