
PRZYKŁADY DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH  

ZGODNYCH Z REGULAMINEM NABORU I WYBORU PROJEKTÓW  

W RAMACH PROGRAMU „ROZWÓJ LOKALNY”  

ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU  

GOSPODARCZEGO 2014 - 2021 I NORWESKIEGO MECHANIZMU  

FINANSOWEGO 2014-2021 

 

Przykładowe działania nieinwestycyjne: 

− szczegółowe strategie sektorowe; 

− plany operacyjne; 

− schematy, systemy, plany i programy działań, koncepcje realizacji przedsięwzięć; 

− standardy zarządzania i rozwoju miasta; 

− analizy, badania, ekspertyzy, ewaluacje;  

− dokumentacja służąca przeprowadzeniu audytu miejskiego;  

− plany konsultacji społecznych, strategie dialogu społecznego;  

− szczegółowe plany współpracy (m.in. z podmiotami prywatnymi i/lub społecznymi, 

np. wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczymi, przedsiębiorcami); 

− założenia do zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz do  zmian (miejscowych) planów zagospodarowania 

przestrzennego; 

− studia wykonalności, dokumentacja przetargowa, dotycząca oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, projekty budowlane, ew. projekty wykonawcze, 

przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz dokumentacja techniczna dla 

inwestycji wynikających ze szczegółowej analizy i diagnozy potrzeb miasta 

zidentyfikowanych w kwalifikowalnych obszarach tematycznych, opracowanej  

w ramach projektów; 

Przykładowe programy, działania wdrożeniowe: 

− zakładające aktywizację społeczną grup zagrożonych wykluczeniem, 

− programy wsparcia osób starszych, 

− programy wsparcia osób z niepełnosprawnościami, 

− programy zakładające aktywizację zawodową osób bezrobotnych, 

− programy rozwoju/doradztwa zawodowego, 

− programy wsparcia osób najsłabszych/ z największymi problemami, 

− wdrożenie wypracowanych rozwiązań mieszkaniowych, 

− działania mające na celu promowanie równych szans dla grup złożonych  

z najsłabszych, 

− edukacyjne dla dzieci i młodzieży, 



− dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami na szczeblu lokalnym i rozwój 

wspólnych strategii mających na celu ograniczenie ubóstwa, 

− rozwój wymiany wiedzy o systemach praktyk, start-upach biznesowych  

i inkubatorach przedsiębiorczości, 

− przeszkolenie i/lub partycypacyjne metody zdolnościowo-rozwojowe w celu 

podniesienia problemu bezrobocia w poszczególnych grupach, w szczególności  

w grupie młodych ludzi oraz mniejszości kulturowych i etnicznych, 

− poprawa dostępu do usług pomocy społecznej i zdrowotnych, 

− program rozwoju miasta inteligentnego, 

− inne działania wynikające z diagnozy i ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego. 

Działania o charakterze inwestycyjnym: 

− wynikające z diagnozy i analiz wykonanych na I i II etapie naboru; 

− odnoszące się do zakresu tematycznego (powinny być wieloaspektowe  

i zintegrowane  oraz odnosić się do wymiarów: 

−  Środowiskowego (np., ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów, 

adaptacja do zmian klimatycznych, ograniczenie niskiej emisji w mieście, przejście  

z tradycyjnych na odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, innowacyjne 

rozwiązania i technologie ekologiczne, inwestycje w zieloną i błękitną infrastrukturę, 

miejskie tereny zielone, nisko-/ zeroemisyjny transport publiczny, inne przyjazne dla 

środowiska rozwiązania transportowe, etc.;)  

−  Społecznego, (np. wdrażanie standardów dostępności zgodnie z założeniami 

Programu Dostępność Plus 2018-2025 (aspekt obowiązkowy), polityka społeczna  

w sposób szczególny uwzględniająca zmarginalizowane obszary miasta i grupy osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizacja polityki mieszkaniowej w ujęciu 

społecznym i inwestycyjnym (m.in. projektowanie uniwersalne, zrównoważone 

osiedla mieszkaniowe, innowacje mieszkaniowe, system gospodarowania gminnym 

zasobem lokali komunalnych, TBS, mechanizmy wspomagania dostępności 

mieszkań, rozwój budownictwa czynszowego), promocja inwestycji i innowacji 

społecznych w rozwój społeczności lokalnych w uboższych rejonach, innowacyjne 

rozwiązania na rzecz wsparcia partycypacji społecznej, kompleksowe działania 

rewitalizacyjne (we wszystkich aspektach), redukcja bezrobocia i ubóstwa, 

podniesienie poziomu edukacji na różnych poziomach, stworzenie sieci efektywnego 

lokalnego/ regionalnego transportu publicznego,  zwiększenie bezpieczeństwa 

pieszych i rowerzystów,  przeciwdziałanie procesom suburbanizacji,  ograniczenie 

migracji zarobkowej z małych i średnich miast do dużych ośrodków, realizacja polityki 

senioralnej - stawianie czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa, 

dostosowywanie oferty miasta do cyklu życia człowieka i zmian demograficznych  

w nim zachodzących,  projekty animacyjno – aktywizujące na rzecz dzieci i 

młodzieży, rozwój usług z zakresu edukacji i opieki zdrowotnej, etc.) 

−  Gospodarczego,  (np. wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki,  

wspieranie innowacyjności lokalnych przedsiębiorców, wzmacnianie lokalnego rynku 



pracy, szczególnie pod kątem osób wchodzących/ adaptujących się do rynku pracy, 

powiązanie systemu edukacji z potrzebami lokalnego rynku pracy, etc.;) 

−  Przestrzennego, (aspekt nieobowiązkowy np.: dogęszczanie zabudowy 

mieszkaniowej w śródmieściach/ centrach miast, przywracanie znaczenia głównej 

ulicy/rynkowi miasta jako ważnego centrum funkcjonalnego i miejsca spotkań; 

organizowanie nowej struktury podziału nieruchomości w zmarginalizowanych/ 

zdegradowanych obszarach miast w celu przygotowania ich do nowych funkcji; 

stworzenie systemu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości - banku 

nieruchomości na cele m.in. wymiany nieruchomości, formułowania ofert dla 

inwestorów, prowadzenia inwestycji - z wykorzystaniem istniejących narzędzi 

prawnych oraz narzędzi analitycznych rynku nieruchomości; organizowanie 

atrakcyjnych przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych w kwartałach 

śródmiejskich, etc.) 

−  Kulturowego, (nieobowiązkowy np.: ochrona dziedzictwa kulturowego  

w szczególności na zmarginalizowanych obszarach miasta; wspieranie i rozwój usług 

z zakresu kultury, rekreacji i turystyki, etc.) 

−  Inteligentnego zarządzania miastem, (nieobowiązkowy np. inteligentne 

sieci/systemy zarządzania gospodarką komunalną, sieciami przesyłowymi energii, 

ciepłowniczymi, gazowniczymi, wodociągowymi, gospodarką odpadami, 

oświetleniem ulic, itd. inteligentne systemy zarządzania miastem, w tym 

ruchem/transportem w mieście oraz systemy monitorowania, m.in. jakości powietrza, 

bezpieczeństwa, natężenia ruchu pieszego i kołowego, gospodarki odpadami, sieci 

przesyłowych, etc.; w oparciu o otwarte dane, innowacyjne wykorzystanie danych  

o mieście i jego mieszkańcach i użytkownikach, audyt miejski, etc.) 

−  Finansowania rozwoju miasta (nieobowiązkowy np.: zawieranie partnerstw 

publiczno-prywatnych na rzecz finansowania inwestycji w mieście; angażowanie 

inwestorów prywatnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w finansowanie 

inwestycji w mieście; tworzenie wieloletnich programów finansowych, wieloletnich 

planów inwestycyjnych, budżetów samorządów w celu zapewnienia finansowania 

działań projektowych ze środków samorządowych; koncepcje pozyskiwania różnych 

źródeł finansowania, z uwzględnieniem środków europejskich, etc.) 

− zdefiniowane jako priorytetowe dla realizacji celów projektu i rozwiązania 

kluczowych problemów rozwojowych w mieście, 

− obowiązkowe działania zakładające wdrażanie standardów dostępności zgodnie  

z założeniami Programu Dostępność Plus 2018-2025. 

 


