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Program ROZWÓJ LOKALNY – Kontekst  

 Rozwój społeczno – gospodarczy w Polsce - zróżnicowany terytorialnie i 
uzależniony od naturalnych walorów danego regionu oraz jego lokalizacji 

 Główne wyzwania i niekorzystne trendy w miastach:  

• pogarszająca się jakość powietrza,  

• wyludnienie, migracja z miast średnich i małych do większych miast i obszarów metropolitalnych, 

• ubóstwo i bezrobocie, szczególnie wśród wchodzących albo adaptujących się do rynku pracy, 

• słabszy wzrost przedsiębiorczości, 

• postępujący proces suburbanizacji, 

• starzenie się społeczeństwa, 

• marginalizacja dzielnic, w których gromadzone są problemy natury społeczno-gospodarczej, 

• ograniczona wydajność i skuteczność administracji lokalnej. 

Procesy te mogą znacząco pogorszyć środowisko miejskie i strukturę demograficzną 
oraz skutkować zmniejszeniem atrakcyjności średnich i małych miast.   

     



Program ROZWÓJ LOKALNY – Główne cele  

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 – Ramy Programu 

Podstawa prawna:  

• Memoranda of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG    
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 – podpisane 20 grudnia 2017 r. 
między Rządem Polski a Państwami – Darczyńcami (Norwegią, Islandią i Lichtensteinem) 

• Umowa ws. Programu zawarta między Krajowym Punktem Kontaktowym a Państwami – 
Darczyńcami – 25 marca 2019 r. 

 

Powiązania Programu ROZWÓJ LOKALNY:  
 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 – Ramy Programu   

Operator Programu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Partner Programu Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych 

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 jako grono 
z najtrudniejszą  sytuacją społeczno-gospodarczą 



Etap I: nabór skierowany do 255 miast  wskazanych w SOR 
jako borykających się z problemami społeczno-gospodarczymi 
oraz wybór ok. 50 miast  

Etap II: 50 miast opracowuje Plany Rozwoju Lokalnego i Plany 
rozwoju instytucjonalnego przy udziale wsparcia eksperckiego    

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

Program ROZWÓJ LOKALNY – Nabór 

Projekt 
predefiniowany: 

wsparcie eksperckie 
z rozwoju lokalnego 

dla 50 miast 
realizowane przez 

Związek Miast 
Polskich,  

Instytut Rozwoju 
Miast i Regionów, 
Norweski Związek 

Władz Regionalnych  
i Lokalnych, OECD 

Jeden dwuetapowy nabór wniosków  



Program ROZWÓJ LOKALNY – Cechy Programu  

Kompleksowość – projekty z zakresu wielowymiarowej polityki rozwoju całego miasta; działania 
nieinwestycyjne i przedsięwzięcia infrastrukturalne 

Unikalność – jedyny instrument wspierający jednocześnie budowanie zdolności instytucjonalnych 
oraz realizację zintegrowanych działań rozwojowych będących odpowiedzią na zdiagnozowane 
kompleksowe problemy  

Pilotażowość – wdrożone projekty i rozwiązania mają stanowić model rozwoju dla innych miast   
w podobnej sytuacji społeczno-gospodarczej i o podobnych uwarunkowaniach. Wiedza   
i doświadczenia zdobyte w czasie realizacji Programu/ wdrażania projektów będą szeroko 
rozpowszechniane wśród samorządów 

Wymiar społeczny – element kluczowy w opracowywaniu i realizacji polityki rozwojowej miasta; 
mieszkańcy i użytkownicy miasta jako adresaci, interesariusze i współdecydenci 

Standardy dostępności – element obowiązkowy w 15 dofinansowanych projektach oraz 
możliwość finansowania działań z zakresu dostępności o mniejszej skali (do 100 tys. PLN)   
dla 35 wnioskodawców zakwalifikowanych do etapu II 
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