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KONCEPCJA  

Pakiet dla miast średnich 
 



Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

 Silna polska gospodarka 

Sprawne państwo 

•e-Administracja  
•Inteligentne zamówienia publiczne  

•Przełamanie „Polski resortowej” 
•Energia – bezpieczeństwo, dostępność, cena 

• Partnerstwo dla 
strategicznych 
działów 
gospodarki 

• Krajowe 
Inteligentne 
Specjalizacje 

• Klastry i doliny 
przemysłowe 

• Inwestycje 
zagraniczne 

Reindustrializacja 
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• Nowa 
„Konstytucja 
Biznesu” 

• Przyjazne 
otoczenie 
prawne 

• Reforma 
instytutów 
naukowo-
badawczych 

• Start in Poland 

Rozwój  
innowacyjnych firm 

2 

Rozwój społeczny 
 i regionalny 

• Kompleksowy 
program 
demograficzny 

• Pakt dla 
obszarów 
wiejskich 

• Skuteczna 
polityka 
regionalna 

• Edukacja 
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• Budowanie 
oszczędności 
Polaków 

• Środki 
europejskie 

• Polski Fundusz 
Rozwoju 

• Plan Juncker’a, 
EBOR, EBI, AIIB 

Kapitał  
dla rozwoju 
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• Pion Wspierania 
Eksportu w PFR 

• Oferta finansowa 

• Silna marka 
Polska 

• Reforma 
dyplomacji 
ekonomicznej 

Ekspansja 
zagraniczna 
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Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony 

„Zapewnienie wszystkim miastom warunków  
do trwałego rozwoju jest kluczowym elementem  
w procesie działań na rzecz osiągnięcia celów rozwojowych SOR, 
związanych zarówno z konkurencyjnością gospodarki,  
jej innowacyjnością, jak i rozwojem wrażliwym społecznie  
i zrównoważonym terytorialnie.”   

 
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 



Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony 

Regres w rozwoju społeczno-gospodarczym  
notuje część miast średnich, w tym byłych miast wojewódzkich.  
Obserwuje się osłabienie ich znaczenia  
społeczno-gospodarczego, a problemy rozwojowe  
związane są ze spadkiem liczby ludności,  
starzeniem się populacji, (…),  
osłabieniem bazy ekonomiczno-finansowej samorządów (…) 

  
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

Projekt strategiczny SOR 
„Pakiet działań dla miast średnich” 



REALIZACJA 

Pakiet dla miast średnich 
 



Grupa docelowa Pakietu 

122* 

255 

Źródło: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

* Zidentyfikowane na podstawie analizy wielokryterialnej 
PAN  wykonanej na potrzeby SOR 



Ukierunkowanie dostępnych narzędzi  

i instrumentów  
Nowe instrumenty 

ETAP I  2017+  

Pakiet dla miast średnich, 
w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

ETAP II  2020+  

• Fundusze UE 
 

• Fundusz Inwestycji  
Samorządowych 
 

• Lokowanie inwestycji 
 

• Przyciąganie 
inwestorów  

• Fundusze EOG  
i Norweskie 
 

• Uwzględnienie miast 
średnich przy 
podziale rezerwy 
wykonania  
 

• Ukierunkowanie 
wydatkowania 
środków krajowych 

• Dedykowane 
programy  
ze środków UE 
 

• Programy krajowe 



Pakiet dla miast średnich 

• Fundusz Inwestycji 
Samorządowych 
 

• Dedykowane wsparcie 
w ramach Krajowych 
Programów 
Operacyjnych (PO IiŚ, 
PO WER) 

• Lokowanie inwestycji  
 

• Dedykowane wsparcie 
w ramach Krajowych 
Programów 
Operacyjnych  
(PO PW, PO IR,  
PO WER) 

Zapewnienie  
warunków  
dla inwestycji  
prywatnych 

Zapewnienie  
warunków  

dla inwestycji  
publicznych 

Trwały rozwój  
społeczno-gospodarczy 
miast i poprawa jakości 

życia mieszkańców 



Dedykowane wsparcie w ramach  
Krajowych Programów Operacyjnych 

POWER ok. 970 mln PLN 

POIR ok. 900 mln PLN 

POIiŚ ok. 520 mln PLN 

POPW ok.  60 mln PLN 

ok. 2,5 mld PLN 



Dedykowane wsparcie w ramach  
Krajowych Programów Operacyjnych – nabory w 2017 r. 

II kwartał 
2017 

III kwartał 
2017 

IV kwartał 
2017 

Wdrażanie innowacji  
przez MŚP (POPW) 

60 mln zł dla miast średnich  
tracących funkcje z 5 woj. 

Badania na rynek (POIR) 400 mln zł dla 255 miast średnich 

Poprawa jakości środowiska 
miejskiego (POIiŚ) 

100 mln zł dla 255 miast średnich,  
w tym 50 mln dla 122 miast średnich 
tracących funkcje 

Adaptacja do zmian klimatu 
(infrastruktura przeciw-
powodziowa) (POIiŚ) 

145 mln zł dla 255 miast średnich,  
nabór pozakonkursowy w trybie ciągłym 

Współpraca ponadnarodowa w 
obszarze rewitalizacji społecznej 
(POWER) 

15 mln zł dla 122 miast średnich  
tracących funkcje 

Programy mobilności 
ponadnarodowej (POWER) 

14 mln zł dla 122 miast średnich 
tracących funkcje 

Ogłoszenie 
wniosków 

Rozpoczęcie 
naboru wniosków 



Ułatwienie dostępu do Funduszu Inwestycji Samorządowych 

W najbliższym czasie  
podpisane zostanie 

porozumienie 
 

Ministerstwo 
Rozwoju - Polski 

Fundusz Rozwoju 

ETAP I 

ETAP II 

Konsultacje inwestycyjne  
 
Pilotaż: 50 miast miast 

Wejście kapitałowe 
 
Wybranych kilkanaście 
projektów 

Polski 
Fundusz 
Rozwoju 

Projekty 
spółek 

komunalnych 
i spółek 

celowych 

 

Projekty 
samorządów 

Ok. 400 mln 
budżetu 

Możliwość 
finansowania 

różnych 
typów 

inwestycji 



Lokowanie inwestycji i przyciąganie inwestorów 

 
Preferencyjne warunki  

w wysokości pomocy publicznej dla 
inwestorów za wybór miasta średniego 

 
(algorytm grantowy) 

 

W najbliższym czasie wprowadzone  
zostaną zmiany w uchwale Rady Ministrów ws.  

Programu wsparcia inwestycji  
o istotnym znaczeniu  

dla gospodarki polskiej  

 
Preferencyjne warunki  

w dostępie do korzyści związanych z SSE  
dla inwestorów za wybór miasta średniego 

 
(algorytm strefowy) 

 

W najbliższym czasie wprowadzone zostaną 
zmiany w rozporządzeniu  

wykonawczym do nowej ustawy  
o zasadach wspierania nowych inwestycji 
lokowanych na terenie Rzeczpospolitej na 

podstawie Decyzji o wsparciu 




