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Program ROZWÓJ LOKALNY – Ramy Programu
Operator
Programu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Partner Programu

Norweski Związek Władz Lokalnych i
Regionalnych (KS)

Organizacja
Partnerska

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Budżet

117,6 mln EUR
✓ 100 mln euro środki funduszy norweskich
✓ 17,6 mln euro wkład krajowy

Beneficjenci

255 miast średnich wskazanych w ramach
Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
do grona miast
z najtrudniejszą sytuacją społecznogospodarczą

Powiązania Programu :
✓ element realizacji Pakietu dla
miast średnich
✓ wspiera realizację Programu
Dostępność Plus
✓ komplementarny z Narodowym
Programem Mieszkaniowym,
Partnerską Inicjatywą Miast,
zintegrowanym systemem
wsparcia innowacji, programami
rewitalizacji

Program ROZWÓJ LOKALNY – Kontekst i cele
Główne wyzwania i niekorzystne trendy w miastach: degradacja środowiska, migracja
do większych ośrodków, ubóstwo i bezrobocie, spadek przedsiębiorczosci, starzenie się
społeczeństwa, kumulowanie negatywnych zjawisk na określonych obszarach, słabe
adaptowanie się administracji lokalnej do zachodzących zmian, obecnie
przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19
Cele programu:
poprawa jakości życia mieszkańców małych i średnich miast
lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich
obywateli/ budowa potencjału administracji
wzmacnianie stosunków dwustronnych między podmiotami
z Polski i Państw – Darczyńców

Realizacja Programu
przyczyni się do
poprawy
funkcjonowania
miast jako
atrakcyjnych miejsc
do życia i pracy

Program ROZWÓJ LOKALNY – Konkurs

Etap I: Jeden dwuetapowy nabór wniosków skierowany do
255 miast wskazanych w SOR jako borykających się z
problemami społeczno-gospodarczymi. Wybrano 54 miasta

Etap II: 54 miasta opracowują Plany Rozwoju Lokalnego i Plany
rozwoju instytucjonalnego przy udziale wsparcia eksperckiego

Wybór do dofinansowania ok. 15 projektów.
Dofinansowanie od 3 do 10 mln EUR na projekt

Projekt
predefiniowany:
wsparcie eksperckie
z rozwoju lokalnego
dla 54 miast
realizowane przez
Związek Miast
Polskich,
Instytut Rozwoju
Miast i Regionów,
Norweski Związek
Władz Regionalnych
i Lokalnych, OECD

Program ROZWÓJ LOKALNY – Stan obecny
• Od początku stycznia 54 miasta intensywnie pracują z doradcami ZMP nad
opracowaniem Planów Rozwoju Lokalnego oraz Planów Rozwoju Instytucjonalnego
• W związku z pandemią COVID-19, która uniemożliwia realizację działań w sposób
wystarczająco uspołeczniony operator programu w porozumieniu z partnerami
krajowymi i międzynarodowymi:
– wydłużył termin składania kompletnych propozycji projektów z 31 lipca do 30 października 2020 r.;
– opracowuje zmiany w kryteriach wyboru projektów, aby dostosować je do warunków w jakich
pracują miasta;
– Uzgadnia z ZMP taki sposób doradzania miastom, aby przy opracowaniu PRL/PRI wziąć pod uwagę
negatywne skutki społeczno-ekonomiczne panującej pandemii i prowadzić działania w kierunku
przeciwdziałania im.

• W przypadku przedłużania się stanu epidemii, OP pozostaje otwarty na dalsze
działania które umożliwią przygotowanie projektów odpowiedniej jakości.

Dziękuję za uwagę
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