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Wg rozdzielnika

Dotyczy: zaproszenia do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Programu 
„Rozwój Lokalny” 

Szanowny Panie Prezydencie/ Szanowna Pani Prezydent,

Mam przyjemność poinformować, że w dniu 6 maja br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

uruchomiło nabór wniosków (tzw. zarysów projektów) w ramach Programu „Rozwój 

Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

Program ten ma na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu 

przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym 

do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia 

mieszkańców.

Projekty powinny zatem zakładać realizację strategicznej, zintegrowanej, wieloaspektowej 

i kompleksowej wizji zarządzania miastem i jego funkcjonowania w celu zapewnienia 

realnej poprawy sytuacji mieszkańców i użytkowników miast.  

Co więcej, projekty będą miały także na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości 

świadczonych usług i odpowiedzialności administracji samorządowej, przyczyniając się do 

budowania zaufania mieszkańców do władz lokalnych jako instytucji administrujących 

lokalnym rozwojem.

W ramach prowadzonej obecnie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju kampanii 

informacyjno – promocyjnej na temat Programu „Rozwój Lokalny” w dniu 25 kwietnia br. 
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dokonano jego oficjalnej inauguracji w Warszawie. W chwili obecnej organizowane są 

spotkania informacyjne w innych miastach (Kraków, Poznań, Gdańsk) w celu przybliżenia 

zasad naboru jak najszerszemu gronu sposób 255 kwalifikowalnych małych i średnich 

miast, wśród których znajduje się także Państwa gmina.

Z uwagi na wyżej wskazany charakter i cel zarówno Programu jak i projektów, szczególnie 

ważne jest, abyście Państwo mogli osobiście zapoznać się z jego zasadami i 

potencjalnymi korzyściami, jakie może on przynieść Państwa miastu. 

W związku z powyższym, chciałabym serdecznie zaprosić Państwa jako osoby decyzyjne 

w zakresie polityki rozwoju lokalnego do niezawodnego udziału w spotkaniu dedykowanym 

specjalnie Państwu, które odbędzie się w dniu 14 czerwca br. w Warszawie, w siedzibie 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przy ul. Wspólnej 2/4.

W załączeniu przekazuję agendę ww. spotkania.

Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: 

marcin.bogusz@miir.gov.pl, tel. 22 273 77 91 lub 22 273 78 36.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Załącznik

1. Agenda spotkania informacyjnego
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