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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do 2030  

Lepsze powiązanie tworzonych oddolnie strategii lokalnych (dla grup gmin) ze 
strategią regionalną;

Podejście zróżnicowane terytorialnie → pakiety dostosowane do potrzeb 
i potencjałów danego terytorium uwzględniające stopień ich rozwoju i 
możliwości rozwojowe;

Podejście zintegrowane łączące interwencje z różnych sektorów, 
priorytetyzacja interwencji;

Zwiększenie roli krajowych instrumentów terytorialnych; 

Wzmocnienie zaangażowania i odpowiedzialności lokalnych 
interesariuszy i partnerów społeczno-gospodarczych; 

Łączenie źródeł finansowania: europejskich, krajowych (sektorowych), 
prywatnych oraz stopniowe zwiększanie udziału środków krajowych 

Dostosowuje politykę 
regionalną do wyzwań SOR

Łączy wzmacnianie potencjału 
konkurencyjnego regionów z  

potrzebą zwiększenia spójności 
terytorialnej w skali krajowej i 
regionalnej, a także stawia na 

sprawną administrację na 
wszystkich poziomach zarządzania

W szczególności wprowadza: 



Cel główny i cele szczegółowe KSRR 2030



Poprawa warunków rozwojowych polskich miast w KSRR

W ramach KSRR wspierany będzie 
rozwój wszystkich miast tj.: 

największych aglomeracji, średnich oraz 
małych miast powiązanych 

funkcjonalnie z obszarami wiejskimi bez 
względu na ich wielkość, położenie czy 

pełnione funkcje społeczne, 
gospodarcze i administracyjne

Działania podejmowane dla realizacji 
celów polityki regionalnej w zakresie 

miast przede wszystkim w ramach 
celu 2, który odnosi się do rozwoju 

konkurencyjności

W ramach celu 3 promowanie dobrego 
zarządzania i wzmacnianie współpracy 
pomiędzy różnymi kategoriami miast 
oraz wewnątrz miejskich obszarów 

funkcjonalnych

Zróżnicowany charakter działań –
z uwagi na różnorodność miast  ich 

problemów i pełnionych funkcji



Miasta średnie w KSRR

rozwój przedsiębiorczości 
oraz inwestycji generujących 
lokalnie atrakcyjne miejsca 

pracy

kształcenie i szkolenie 
zawodowe, w szczególności w 

sektorach wpisujących się 
w zdefiniowane specjalizacje 
gospodarcze danego obszaru

pobudzenie rodzimej i 
lokalnej przedsiębiorczości

rozwijanie wysokiej jakości 
usług publicznych

Przedsięwzięcia o 
charakterze horyzontalnym 

dedykowane średnim 
miastom w KSRR:

Szczególna uwaga została 
poświęcona miastom 

średnim tracącym funkcje 
społeczno-gospodarcze. 

W KSRR stanowią obszar 
strategicznej interwencji i 

uzyskają obligatoryjne wsparcie 
zarówno w ramach KPO, jak i 

RPO. Działania wobec tych 
obszarów dostosowane do 
indywidulanych potrzeb i 

potencjałów danego 
terytorium, co zostało opisane 

w celu 1 (działanie 1.2). 

Kluczowe działania będą dotyczyły odbudowy bazy 
gospodarczej miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze oraz wzmocnienia ich roli jako 
centrów aktywności społecznej i gospodarczej.



Małe miasta w KSRR

wspomaganie powiązań funkcjonalnych małych miast i centrów 
gminnych jako lokalnych ośrodków wzrostu

kontynuacja wsparcia infrastrukturalnego i przedsięwzięć 
podnoszących jakość oraz dostępność usług publicznych na ich 
obszarach

wspomaganie rozwoju i modernizacji infrastruktury 
teleinformatycznej i telekomunikacyjnej

wspierane jako obszary interwencji RPO oraz w ramach prowadzonej 
polityki rozwoju wobec obszarów wiejskich

Przedsięwzięcia, które będą realizowane w stosunku do małych miast 
powiązanych funkcjonalnie z obszarami wiejskimi:

W KSRR specjalny kierunek 
działań w celu 1 został 
poświęcony obszarom 

miejskim, które wymagają 
działań rewitalizacyjnych 

(działanie 1.4) oraz 
obszarom zagrożonym 

trwałą marginalizacją, w 
tym małym miastom 

(działanie 1.1.). 

Zakładanym rezultatem 
podejmowanych działań 

skierowanych do miast będzie 
poprawa zdolności kreowania 

rozwoju, wzrostu i zatrudnienia, 
wspieranie zintegrowanego i 

zrównoważonego rozwoju oraz 
stwarzanie warunków do 
partnerskiego zarządzania 

rozwojem



Realizowane działania skierowane do miast  

Pakiet działań na rzecz wsparcia samorządów 
w programowaniu i realizacji rewitalizacji

Pakiet działań dla miast średnich tracących 
funkcje społeczno-ekonomiczne 

Partnerska Inicjatywa Miast

Program Rozwój Lokalny

Human Smart Cities



Pakiet działań na rzecz wsparcia samorządów w 
programowaniu i realizacji rewitalizacji 

• Upowszechnienie rewitalizacji jako ważnego elementu rozwoju miast

• Wspieranie realizacji zintegrowanych działań rewitalizacyjnych na podstawie 
programów rewitalizacji ukierunkowanych na przekształcenie obszarów 
zdegradowanych (w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, 
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym) 

Przykładowe typy projektów 

• Prace remontowe i modernizacyjne budynków

• Infrastruktura komunikacyjna o charakterze lokalnym 

• Nadawanie nowych funkcji obszarom poprzemysłowym (np. zagospodarowanie terenów pofabrycznych)

• Adaptacja budynków/zespołów budynków na cele 
aktywizacji społecznej

• Przebudowa placów i obszarów zielonych

• Budowa, rozbudowa i przebudowa podstawowej
infrastruktury komunalnej

• Remont lub modernizacja części wspólnych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych



Modelowa Rewitalizacja Miast oraz pilotaże

• 20 miast objętych projektem MRM

• Trzy miasta, z których prowadzony jest 
pilotaż – Łódź, Wałbrzych, Bytom

• Celem obu inicjatyw – przygotowanie
modelowych schematów działań w 
zakresie prowadzenia rewitalizacji na 
obszarach miejskich

• Wartość wsparcia:
• MRM – 43,7 mln zł

• Pilotaże – 17 mln zł 



Pakiet działań dla miast średnich tracących funkcje 
społeczno-ekonomiczne 

Miasta średnie pow. 20 tys. mieszkańców (bez miast wojewódzkich), 
stolice powiatów pow. 15 tys. mieszkańców w tym miasta tracące funkcje

255
miast średnich 

Źródło: SOR, luty 2017

122
miast średnich 

tracących funkcje 
społeczno-

gospodarcze



Projekt strategiczny SOR „Pakiet dla średnich miast”

• Zwiększenie szans w 
wykorzystaniu Funduszu 
Inwestycji 
Samorządowych 

• Dedykowane wsparcie w 
Krajowych Programach 
Operacyjnych 

• Program Rozwój Lokalny 
(Fundusze Norweskie) 

• Lokowanie inwestycji 

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

Trwały rozwój 
społeczno-gospodarczy miast 

średnich i poprawa jakości życia 
mieszkańców

8 miast średnich 

w woj. podlaskim: 

Suwałki, Hajnówka, Zambrów, Augustów, 
Łomża, Grajewo, Sokółka, Bielsk Podlaski

PRZEDSIĘBIORCY SAMORZĄDY

ok. 3 mld PLN w KPO



Wybrane efekty PŚM w województwie podlaskim 
oraz planowane konkursy do końca 2019 r.

Z dedykowanych konkursów dla przedsiębiorców (POIR i POPW) w średnich miastach skorzystało 6 
firm inwestujących w Suwałkach, Bielsku Podlaskim i Łomży. Wspierane projekty dot. wdrożenia na 
rynek innowacyjnych produktów. 

Grajewo, Łomża i Suwałki otrzymały wsparcie na zwiększenie e-kompetencji pracowników 
swych urzędów. Ponadto Hajnówka opracowywała model zarządzania usługami społecznymi 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi z Polski i Włoch (POWER).

Samorządy ze wszystkich 8 miast średnich złożyły zarysy projektów do Programu Rozwój Lokalny. 

Kolejnym etapem będzie wybór 50 miast z całego kraju, które dzięki wsparciu ekspertów opracują plany 
rozwoju. Ostatnim elementem Programu może być uzyskanie pomocy finansowej na wdrożenie 15 planów 
(3-10 mln EUR na projekt).

Planowane nabory na październik 2019 r.:

konkurs BPO dla państwowych wyższych szkół zawodowych (np. Łomża, Suwałki)

Konkurs 3.2.1 POIR dla przedsiębiorców (ogłoszenie o naborze opublikowane od 30 sierpnia)



Partnerska Inicjatywa Miast 

Sieci pilotażowe (działają od października 2017 r.):

1. Mobilność Miejska

2. Rewitalizacja

3. Jakość powietrza

Cele PIM:

Strategiczny: poprawa warunków rozwojowych oraz wspomaganie 
zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju polskich miast oraz szczegółowe:

• wzmocnienie i zachęcanie do partnerskiej współpracy i wymiany wiedzy,

• podniesienie kompetencji kadr i wsparcie miast w rozwiązywaniu bieżących problemów 
(Miejskie Inicjatywy Działania),

• kapitalizacja wiedzy i wypracowanie oddolnych propozycji rozwiązań systemowych (Plany 
Ulepszeń),

• upowszechnianie zasad partycypacji społecznej w zarządzaniu miastami,

• włączenie miast w realizację celów krajowych i europejskich.



Szczeciński Obszar 
Metropolitalny

Cieszyn

Jastrzębie-Zdrój

Czechowice
-Dziedzice

Skawina

Wadowice

Wałbrzych

Legnica

Nowa Sól

Olsztyn

Nowa Ruda

Związek Międzygminny ds. 
Ekologii w Żywcu

Stowarzyszenie 
Białostockiego 

Obszaru 
Funkcjonalnego

Bojanowo

Kudowa-Zdrój

Nowy Sącz

Opalenica

Pszczyna

Rawicz

Żmigród

Toruń

Katowice

Malbork

Gdynia

Gryfino

Hrubieszów

Łosice

Ostróda

Pabianice

Przemyśl

Stalowa Wola
Tomaszów 

Lubelski

Świebodzice

Mobilność miejska

Rewitalizacja

Jakość powietrza

Lider

Miasto:

duże

średnie

małe

Obszar funkcjonalny

PIM - 34 miasta



Sieci PIM  – tematyka 

1. Mobilność Miejska

2. Rewitalizacja

1.

3. Jakość powietrza - CZYSTY ODDECH MIASTA

 transport przyjazny środowisku
 zintegrowany transport dla OF
 atrakcyjny transport publiczny
 transport rowerowy,  polityka parkingowa

 zmniejszenie emisji ze źródeł komunalno-
bytowych, ubóstwo energetyczne

 budowa świadomości ekologicznej mieszkańców 
– zmiana mentalności

 zmniejszenie emisji z transportu drogowego -
transport nisko i zero-emisyjny

 współpraca z sektorem prywatnym
 ekonomia społeczna w rewitalizacji
 odnowa tkanki urbanistycznej centrów 

miast oraz ich ożywienie gospodarcze 
społeczno-kulturowe

 kompleksowość rewitalizacji



Human Smart Cities – inteligentne miasta współtworzone 
przez mieszkańców  

projekty o wartości od 500 tys. zł do 4 mln zł   

(10% wkładu własnego) 

3 kategorie miast – duże, średnie i małe

3 kategorie miast: duże, średnie, małe

25 projektów  

Cel projektu:

• wsparcie miast, w szczególności miast średnich (zgodnie z SOR) w zakresie 
wdrażania szeroko pojętej idei Smart City i tym samym stworzenie miasta 
nowoczesnego, przyjaznego mieszkańcom i atrakcyjnego dla inwestorów

• włączenie mieszkańców w aktywny udział w kreowaniu rozwoju miast w zakresie 
wykorzystania i współtworzenia nowoczesnych technologii - Human Smart City



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 

komplementarny z 
Narodowym Programem 

Mieszkaniowym, Partnerską 
Inicjatywą Miast, 

zintegrowanym systemem 
wsparcia innowacji, 

programami rewitalizacji

wspiera realizację 
Programu Dostępność 

Plus

element realizacji 
Pakietu dla miast 

średnich



Program ROZWÓJ LOKALNY – Rodzaje projektów

środowiskowe jak poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji 
szkodliwych gazów, pyłu i niskiej emisji, przejście na odnawialne źródła 

energii, niskoemisyjny transport publiczny, itp.;

społeczne jak skuteczna polityka mieszkaniowa i mieszkaniowa ze 
szczególnym uwzględnieniem zmarginalizowanych obszarów miasta, 

redukcja bezrobocia i stopa ubóstwa, wdrażanie standardów dostępności 
zgodnie z programem dostępność Plus 2018 - 2025; redukcja migracji 
zarobkowej z małych i średnich miast do dużych ośrodków, stawianie 

czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa;

gospodarcze (np. wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, 
wzmacnianie lokalnego rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do osób 

wchodzących / dostosowujących się do rynku pracy)

Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 mln € zostanie przeznaczone na 
ok. 15 kompleksowych projektów uwzględniających następujące aspekty:



Dziękuję za uwagę

Kontakt   

miasta@mr.gov.pl

rozwojlokalny@miir.gov.pl

mailto:miasta@mr.gov.pl
mailto:rozwojlokalny@miir.gov.pl

