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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,
adresując wyzwania 

i niekorzystne 
trendy w miastach, 

przyczyni się do 
poprawy 

funkcjonowania 
miast jako 

atrakcyjnych miejsc 
do życia i pracy



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 projektów oraz doradztwo 

Projekt 
Predefiniowany:

wsparcie eksperckie 
nt. rozwoju lokalnego 

dla 50 miast 
realizowane przez 

Związek Miast 
Polskich; 

Instytut Rozwoju 
Miast i Regionów; 
Norweski Związek 

Władz Regionalnych  
i Lokalnych 
oraz OECD

Jeden dwuetapowy nabór wniosków 



Program ROZWÓJ LOKALNY – stan realizacji

Uruchomienie Programu RL i jego komponentów:

 Inauguracja PRL 25 kwietnia br. w Warszawie

 Spotkania informacyjne MIiR i ZMP dla przedstawicieli 255 miast (maj, czerwiec br.):

- Kraków,

- Poznań,

- Gdańsk,

- Katowice,

- Warszawa.

 Podpisanie umowy między ZMP a MIiR na tzw. Projekt Predefiniowany (30 maja br.)

 Przyjęcie umowy między ZMP a OECD na realizację Przeglądu Zarządzania w JST
w Polsce przez OECD (11 lipca br.)



Program ROZWÓJ LOKALNY – stan realizacji

Realizacja działań w ramach Projektu Predefiniowanego:

 Komponent szkoleniowo-doradczy:

- przeprowadzenie przez ZMP ok. 10 dwudniowych zjazdów szkoleniowych dla 50
Doradców Miast w ramach Programu Przygotowawczego - kontynuacja do listopad br.

- zakres szkoleń: ustandaryzowany proces pracy doradczej z miastem plus wiedza
merytoryczna nt. obszarów tematycznych rozwoju społ.-gosp. miast (do zastosowania
podczas przygotowania miast do II Etapu naboru)

- rozpoczęcie pracy doradców na rzecz miast wybranych do I etapu - grudzień br.

 Komponent współpracy z OECD:

- celem komponentu - przegląd jakości zarządzania i potencjału instytucjonalnego
w polskich JST szczebla lokalnego

- rozpoczęcie praktycznej współpracy między OECD a ZMP i MIiR - lipiec br.

- misje OECD w Polsce – I misja wrzesień, II październik br., kolejnych VI w I poł. 2020 r.



Program ROZWÓJ LOKALNY – stan realizacji

Realizacja działań w ramach Projektu Predefiniowanego - Komponent OECD (cd.):

 Produkty finalne OECD:

- raport „Przegląd Zarządzania w lokalnych JST w Polsce” (X 2020)

- narzędzie online samooceny stanu rozwoju instytucjonalnego lokalnych JST ( III 2020).

 Cel i zakres I misji OECD 9-10 września br.:

- przedstawienie koncepcji komponentu OECD – inauguracja współpracy wobec JST

- konsultacja założeń zakresu kwestionariusza – źródło informacji nt. problemów
i wyzwań polskich JST dla OECD.

 Cel i zakres II misji OECD październik br.:

- konsultacja pełnej wersji kwestionariusza z JST przed rozesłaniem do JST celem
wypełnienia (koniec października br.).



Program ROZWÓJ LOKALNY – stan realizacji

Realizacja działań w ramach naboru projektów przez MIiR – Etap I:

 bardzo duża ilość złożonych zarysów projektów (213 na 255)

 ocena formalna – zakończenie we wrześniu br. po uzupełnieniach braków formalnych

 ocena merytoryczna – przeprowadzenie w okresie wrzesień-listopad br.

 wybrani eksperci zewnętrzni do oceny merytorycznej zarysów projektów.
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