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Program ROZWÓJ LOKALNY – Ramy naboru
Całkowita wartość naboru

102 647 058 EUR

Forma naboru

Jeden nabór, dwa etapy:
• I etap – zarysy projektów
• II etap – kompletne propozycje projektów /KPP/

Wnioskodawcy

Zasada: jeden wnioskodawca = jeden zarys / propozycja projektu
255 miast małych i średnich wskazanych w ramach
Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Preferencje

dodatkowe punkty na I etapie naboru dla 122 miast tracących funkcje
społeczno-gospodarcze

Rezultaty

ok. 15 projektów zrealizowanych do 30 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji
o naborze

www.eog.gov.pl
https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/
Regulamin naboru i wyboru projektów w ramach Programu Rozwój Lokalny
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Program ROZWÓJ LOKALNY – Partnerstwa
 Zalecane partnerstwa międzysektorowe i międzysamorządowe
 Rodzaje partnerstw: krajowe i z podmiotami z Państw – Darczyńców
 Realny wymiar partnerstwa:
 utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie,
organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie
projekt na każdym jego etapie,
 uzasadnione w kontekście celów projektu i planowanych działań,
o merytorycznej wartości dodanej niebudzącej wątpliwości.

Program ROZWÓJ LOKALNY – Partnerstwa krajowe
 Wszystkie podmioty zależnie od planowanych działań z wyjątkiem osób fizycznych,
spółek cywilnych, spółek prawa handlowego (spółki komunalne i państwowe
osoby prawne oraz towarzystwa budownictwa społecznego - kwalifikowalne).
 I etap naboru (zarys projektu): Wnioskodawca przedstawia schemat krajowego
partnerstwa (bez wskazywania konkretnych partnerów)

 II etap naboru (kompletna propozycja projektu): wskazanie partnerów i list
intencyjny z podziałem zadań i ról każdego z partnerów w projekcie
 Przed podpisaniem umowy ws. projektu: konieczna akceptacja przez Operatora
Programu projektu umowy/ porozumienia partnerskiego
 Etap podpisywania umowy ws. projektu: dostarczone zawarte porozumienie lub
umowa partnerska

Program ROZWÓJ LOKALNY – Partnerstwa z Państwami – Darczyńcami
 tylko jednostki samorządowe z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu
 II etap naboru:
 zapoznanie wnioskodawców z funkcjonowaniem samorządów Państw –
Darczyńców;
 obowiązkowy załącznik do KPP – oczekiwania wnioskodawcy względem
potencjalnego partnera zagranicznego; wymóg zarezerwowania części budżetu
projektu na działania potencjalnych partnerów z Państw – Darczyńców;
 zawarcie partnerstw: po pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu (możliwe
wsparcie w nawiązywaniu takiej współpracy).
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Program ROZWÓJ LOKALNY – Zakres tematyczny
 zintegrowane, horyzontalne, wielotematyczne projekty rozwojowe
 dwa obszary programowe: Rozwój lokalny i ograniczanie ubóstwa (1) oraz
Dobre zarządzanie, odpowiedzialne instytucje, transparentność (2)
 obowiązkowe minimalne wymiary projektów:
Wymiary
dla obszaru programowego nr 1:
Obszaru nr 1
Wymiar
środowiskowy






środowiskowy
społeczny
gospodarczy
nieobowiązkowe wymiary: przestrzenny,
finansowania rozwoju miasta, kulturowy,
inteligentnego zarządzania miastem

Wymiar
finansowego
rozwoju miasta

Wymiar
przestrzenny

Wymiar
inteligentnego
zarządzania
miastem

Wymiar
gospodarczy

dla obszaru programowego nr 2:
 instytucjonalny

Wymiar
Obszaru nr 2

Wymiar
kulturowy

Wymiar
społeczny

Wymiar
instytucjonalny

Wymiar
finansowego
rozwoju miasta

Program ROZWÓJ LOKALNY – Zakres tematyczny
Wymiar środowiskowy











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.

Wymiar
środowiskowy

Program ROZWÓJ LOKALNY – Zakres tematyczny
Wymiar społeczny
 wdrażanie standardów dostępności (aspekt obowiązkowy)
 polityka społeczna uwzględniająca zmarginalizowane obszary miasta
i grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 polityka mieszkaniowa w ujęciu społecznym i inwestycyjnym
 innowacje społeczne
 kompleksowe działania rewitalizacyjne
 redukcja bezrobocia i ubóstwa
 ograniczenie migracji zarobkowej
 realizacja polityki senioralnej
 dostosowywanie oferty miasta do cyklu życia człowieka i zmian demograficznych
 projekty animacyjno-aktywizujące na rzecz dzieci i młodzieży
 rozwój usług z zakresu edukacji i opieki zdrowotnej,
 zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, etc.

Wymiar
społeczny

Program ROZWÓJ LOKALNY – Zakres tematyczny
Wymiar gospodarczy
 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.

Wyłączone ze wsparcia: wspieranie tworzenia bądź utrzymywania
inkubatorów/centrów innowacji/ przedsiębiorczości

Wymiar
gospodarczy

Program ROZWÓJ LOKALNY – Zakres tematyczny
Wymiar przestrzenny (nieobowiązkowy)
Wymiar
 dogęszczanie zabudowy mieszkaniowej w śródmieściach/ centrach miast
przestrzenny
 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
 organizowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych w
kwartałach śródmiejskich, etc.

Program ROZWÓJ LOKALNY – Zakres tematyczny
Wymiar inteligentnego zarządzania miastem (nieobowiązkowy)

Wymiar
inteligentnego
zarządzania
miastem

 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, w oparciu o otwarte dane,
 innowacyjne wykorzystanie danych o mieście i jego użytkownikach,
 audyt miejski, etc.

Program ROZWÓJ LOKALNY – Zakres tematyczny
Wymiar finansowania rozwoju miasta (nieobowiązkowy)
Wymiar

 zawieranie partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz finansowania inwestycji
finansowania
rozwoju miasta
 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.

Wymiar kulturowy (nieobowiązkowy)
 ochrona dziedzictwa kulturowego w szczególności na zmarginalizowanych
obszarach miasta
 wspieranie i rozwój usług z zakresu kultury, rekreacji i turystyki, etc.
Tylko dla miast o profilu turystycznym

Wymiar
kulturowy

Program ROZWÓJ LOKALNY – Zakres tematyczny
Wymiar instytucjonalny
 podniesienie poziomu standardów działania lokalnej administracji publicznej
i świadczonych przez nią usług,
 zmniejszenie problemu “silosowości” pracy poszczególnych komórek urzędów

Wymiar
instytucjonalny

 wspieranie efektywnego przepływu informacji urząd - obywatele,
 zmniejszenie stopnia przeregulowania na szczeblu lokalnym,

 promowanie i wdrażanie kultury otwartości, w szczególności wzmocnienie struktur
współpracy pomiędzy samorządami a mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi,
biznesem,
 zwiększenie udziału mieszkańców w procesach współdecydowania i współzarządzania
miastami,
 budżety obywatelskie.
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Program ROZWÓJ LOKALNY – Kwalifikowalne działania projektowe
Wszystkie działania projektowe mają służyć przygotowaniu, opracowaniu i
wdrożeniu działań służących zintegrowanemu i zrównoważonemu rozwojowi miasta:
 muszą wynikać z diagnozy i analiz wykonanych na I i II etapie naboru
 muszą odnosić się do kwalifikowalnego zakresu tematycznego
 zostaną szczegółowo określone w załącznikach do KPP:
• Planie Rozwoju Lokalnego (PLR)
• Planie rozwoju instytucjonalnego (PRI) – wymiar instytucjonalny
 mogą być samodzielnie realizowane przez beneficjenta, przez partnerów albo przez
podmioty zewnętrzne wyłonione zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i Ustawą o
Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie
 zgodne z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej i pomocy de minimis

Program ROZWÓJ LOKALNY – Kwalifikowalne działania projektowe

Działania
nieinwestycyjne
• Dokumentacja
(strategiczno-planistyczna i
wykonawcza: strategie
sektorowe, plany, analizy,
ekspertyzy, ewaluacje,
studia wykonalności, OOŚ,
dok. techniczne,
wykonawcze, itp.)
• Programy wdrożeniowe
(programy społeczne,
edukacyjne, animacyjne,
aktywizujące, kampanie,
szkolenia, wymiana wiedzy,
itp.)

Działania
inwestycyjne
• Priorytetowe dla realizacji
celów projektu i
rozwiązania kluczowych
problemów rozwojowych
• Obowiązkowe wdrażanie
standardów dostępności
zgodnie z założeniami
Programu Dostępność Plus
2018-2025
• Wydatki inwestycyjne nie
mogą łącznie przekroczyć
60% wartości projektu

Wymiar
instytucjonalny
• Budowanie zdolności
instytucjonalnych i rozwój
kompetencji lokalnej
administracji publicznej
• Usprawnienie i
podniesienie standardów
działania samorządów
lokalnych
• Budowanie zaufania
obywateli do instytucji
publicznych na poziomie
samorządu lokalnego
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Program ROZWÓJ LOKALNY – Procedura naboru i wyboru
I ETAP
Nabór zarysów projektów w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze
https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/
Nabór: maj – lipiec br. (ok. 2,5 miesiąca)

Wybór ok. 50 miast

(czas: ok. 7 – 8 miesięcy)

Program ROZWÓJ LOKALNY – Procedura naboru i wyboru
Etap I – wybór zarysów projektów
1. Ocena formalna: dokonywana przez Operatora Programu; możliwość złożenia
odwołania od jej negatywnego wyniku do Krajowego Punktu Kontaktowego
2. Ocena merytoryczna: dokonywana przez 3 niezależnych od siebie ekspertów
w oparciu o kryteria negatywne i pozytywne wskazane w karcie oceny zarysu
3. Decyzja: podejmowana przez Komitet ds. Wyboru Projektów na podstawie
rekomendacji ekspertów oceniających (w razie potrzeby wezwanie wnioskodawcy/
eksperta do przedstawienia wyjaśnień dotyczących treści zarysu/ jego oceny)
4. Operator Programu formalnie zatwierdza listę rankingową ok. 50 zarysów
projektów i listę rezerwową

Program ROZWÓJ LOKALNY – Procedura naboru i wyboru
II ETAP
Faza I – ok. 50 wybranych miast przygotowuje kompletne propozycje projektów
(wniosek wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem rozwoju instytucjonalnego)
Wsparcie doradczo-eksperckie dla miast realizowane przez ZMP, IRMiR we współpracy z KS i OECD
(projekt predefiniowany)
minimum
6 miesięcy

Faza II – wybór ok. 15 kompletnych propozycji projektów do finansowania
(czas trwania: do 4 - 5 miesięcy)

Program ROZWÓJ LOKALNY – Procedura naboru i wyboru
Etap II:
1. Ocena formalna: dokonywana przez Operatora Programu; możliwość złożenia
odwołania od jej negatywnego wyniku do KPK
2. Ocena merytoryczna: dokonywana przez 3 niezależnych od siebie ekspertów w
oparciu o kryteria wskazane w karcie oceny kompletnej propozycji projektu
3. Rola Komitetu ds. Wyboru Projektów: rekomendacja do dofinansowania ok. 15
kompletnych propozycji projektów na podstawie ocen ekspertów oceniających
(w razie potrzeby wezwanie wnioskodawcy/ eksperta do przedstawienia
wyjaśnień dotyczących treści zarysu/ jego oceny). Przekazanie listy
rankingowej, rezerwowej i wniosków odrzuconych do OP
4. Decyzja: Operator Programu podejmuje decyzję ws. dofinansowania projektów
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Program ROZWÓJ LOKALNY – Zarys vs. kompletna propozycja projektu

Zarys Projektu – tzw. wstępna, ramowa koncepcja projektu

Kompletna Propozycja Projektu – opis projektu z załącznikami

Załączniki:
Plan Rozwoju Lokalnego
Plan rozwoju instytucjonalnego
Szczegółowy budżet projektu
List intencyjny/ umowa partnerska
Oczekiwania względem potencjalnego partnera z Państwa Darczyńcy

Program ROZWÓJ LOKALNY – Zarys vs. kompletna propozycja projektu
Zarys Projektu
 ogólna diagnoza problemowa miasta
 wstępna koncepcja rozwoju miasta/ działania
projektowe

Kompletna Propozycja Projektu
 diagnoza problemowa miasta (w PLR i PRI)
 szczegółowa koncepcja rozwoju miasta/ konkretne
działania projektowe (w PLR i PRI)
 informacja i promocja
 zarządzanie projektem
 ramy czasowe projektu

 partnerstwo krajowe (jeżeli dotyczy)

 partnerstwo krajowe (jeżeli dotyczy)

 upowszechnianie dobrych praktyk

 upowszechnianie dobrych praktyk

 wymiar dostępności i polityki horyzontalne

 wymiar dostępności i polityki horyzontalne

 włączanie społeczności lokalnej
 brak budżetu
 brak załączników






planowane efekty i trwałość projektu
włączanie społeczności lokalnej (w PLR i PRI)
budżet projektu
załączniki

Program ROZWÓJ LOKALNY – Obligatoryjne elementy planów rozwoju
Plan Rozwoju Lokalnego
Strategiczny program rozwoju społeczno-gospodarczego miasta wskazujący kompleksowe rozwiązania problemów i
kreowania wieloaspektowego rozwoju lokalnego

 Charakterystyka miasta

 Analiza finansowa, w tym źródła finansowania
działań

 Diagnoza deficytów, problemów i barier
rozwojowych miasta

 Analiza ryzyka i zarządzaniem ryzykiem

 Cele i potrzeby rozwojowe miasta

 System wdrażania planu oraz procedura jego
modyfikacji

 Analiza potencjałów i mocnych stron miasta

 Monitorowanie postępów rozwoju miasta wraz z
określeniem wskaźników

 Opis planowanych działań:
 działania podstawowe
 działania uzupełniające

 Ewaluacja rezultatów wdrożenia planu

 Sposób włączenia społeczności lokalnej

 Powiązania z dokumentami strategicznymi
i planistycznymi miasta

 Szacunkowy harmonogram realizacji planu

 Załączniki (np. dane statystyczne)

Program ROZWÓJ LOKALNY – Obligatoryjne elementy planów rozwoju
Planu rozwoju instytucjonalnego
Partycypacyjnie wypracowane ramy dla poprawy sposobu rządzenia na poziomie lokalnym i standardów efektywnej
administracji publicznej, otwartych na współpracę z mieszkańcami i zachęcających ich do udziału w procesach
decyzyjnych i współrządzenia miastem

 Charakterystyka funkcjonowania lokalnej
administracji i jej współpracy z zewnętrznymi
interesariuszami

 Szacunkowy harmonogram realizacji Planu

 Diagnoza deficytów i problemów

 Analiza ryzyka i zarządzaniem ryzykiem

 Cele i potrzeby poprawy funkcjonowania
lokalnej administracji

 System wdrażania planu oraz procedura jego
modyfikacji

 Opis planowanych działań

 Monitorowanie postępów w poprawie
funkcjonowania administracji lokalnej wraz z
określeniem wskaźników

 Sposób włączenia społeczności lokalnej

 Ewaluacja rezultatów wdrożenia Planu
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Program ROZWÓJ LOKALNY – Włączenie społeczności lokalnej
Cel: zapewnienie realnego współdecydowania przez użytkowników miasta o
kształcie działań projektowych – wizji rozwoju miasta

 Wymagane zarówno w trakcie opracowywania zarysu projektu (ogólnie)/
kompletnej propozycji projektu (szczegółowo) oraz realizacji projektu
 Aktywny udział społeczności lokalnej oraz innych interesariuszy powinien być
zagwarantowany konkretnymi działaniami w Planie Rozwoju Lokalnego oraz
Planie rozwoju instytucjonalnego
 Działania te muszą być adekwatne, racjonalne i skuteczne w stosunku do
planowanych działań projektowych

Program ROZWÓJ LOKALNY – Włączenie społeczności lokalnej

 Działania włączające społeczność lokalną to m.in.: edukowanie, informowanie
interesariuszy o planowanych i prowadzonych działaniach projektowych,
aktywizujące metody partycypacji (procedury konsultacji i współdecydowania)
ukierunkowane na jak najszersze włączenie interesariuszy w planowane i wdrażane
działania projektowe, działania animacyjne, angażujące społeczność lokalną na
wszystkich etapach
 Należy podać sposób wykorzystania wyników udziału społecznego z korzyścią dla
projektu i ewentualnie dalszej polityki rozwojowej miasta
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Program ROZWÓJ LOKALNY – Upowszechnianie dobrych praktyk
Cel: upowszechnienie wiedzy z zakresu zastosowania rozwiązań w
zarządzaniu miastem

 tworzenie płaszczyzny współpracy mającej na celu wymianę doświadczeń nt.
wypracowanych efektów w ramach szerszej grupy podmiotów, w tym w innych
miastach np. na terenie województwa, obszaru funkcjonalnego, stowarzyszenia,
w którym beneficjent jest uczestnikiem,
 informowanie za pośrednictwem Operatora Programu o pracach nad
przygotowaniem i wdrażaniem działań projektowych, o ewentualnych problemach
i sposobach ich rozwiązania oraz o wypracowanych wzorcach,
 zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji urzędników miasta – beneficjenta
i przedstawicieli innych instytucji publicznych tego miasta w zakresie ww. rozwiązań

Program ROZWÓJ LOKALNY – Upowszechnianie dobrych praktyk
 Wymagane w trakcie opracowywania zarysu projektu (ogólnie)/ kompletnej
propozycji projektu (szczegółowo) oraz realizacji projektu
 Narzędzia: konferencje, warsztaty, seminaria, spotkania, staże, wizyty studyjne,
wymiana urzędników, strona internetowa, newsletter, listy mailingowe i inne
narzędzia wykorzystujące nowoczesne technologie komunikacyjne, delegowanie
pracownika/-ów urzędu do prowadzenia działań informacyjnych w zakresie
projektu
 Obligatoryjny produkt każdego projektu to dokumentacja podsumowująca
realizację projektu i przedstawiająca wypracowane dobre praktyki i
doświadczenia
 Opracowane dokumenty po uzyskaniu akceptacji Operatora Programu będą przez
niego udostępniane zainteresowanym podmiotom, które będą chciały
implementować wypracowane rozwiązania
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Program ROZWÓJ LOKALNY – Standardy dostępności
Cel: poprawa życia wszystkich mieszkańców miast, w tym grup o
szczególnych potrzebach i zagrożonych wykluczeniem społecznym
 Wymiary dostępności: architektoniczny, transportowy, cyfrowy, informacyjno –
promocyjny, szkoleniowy, edukacyjny
 Dziedziny standardów dostępności:

 innowacje i rozwiązania społeczne, w tym programy lub kampanie edukacyjno –
informacyjne,
 polityka senioralna,
 rozwiązania ITC,
 projektowanie uniwersalne,
 poprawa dostępności architektonicznej budynków, itp.

Program ROZWÓJ LOKALNY – Standardy dostępności
 Wymagane w trakcie opracowywania zarysu projektu/ kompletnej propozycji
projektu (w Planie Rozwoju Lokalnego i Planie rozwoju instytucjonalnego)
oraz realizacji projektu
 Formy wsparcia standardów dostępności w Programie
a) sfinansowanie działań projektowych (w PLR i PRI) uwzględniających standardy dostępności
realizowanych w ok. 15 dofinansowanych projektach;
b) granty na działania z zakresu dostępności o mniejszej skali do 100 000 PLN na wnioskodawcę
– dostępne dla wnioskodawców, którzy nie otrzymają dofinansowania (z II i I etapu naboru):
• w pierwszej kolejności ok. 35 miast, które przeszły do II etapu naboru, ale nie znalazły się
na liście rankingowej
• miasta na liście rezerwowej po I etapie naboru – w przypadku pozytywnej oceny eksperta
merytorycznego oraz pojawienia się oszczędności w Programie

Program ROZWÓJ LOKALNY – Standardy dostępności
Schemat przyznawania środków na realizację standardów dostępności
Etap I - Zarys projektu
koncepcja projektu + działania z zakresu
dostępności do 100 tys. zł

Brak kwalifikacji do Etapu II

Kwalifikacja do II Etapu –
Kompletna propozycja projektu (+ działania
z zakresu dostępności do 100 tys. zł)
Pozytywna
opinia
ekspertów

Projekt dofinansowany:
finansowanie działań projektowych
z wymiarem dostępności
(ok. 15 projektów)

Projekt nie uzyskał
dofinansowania
sfinansowanie działań z zakresu
dostępności w ok. 35 miastach
zgodnie z kompletną propozycją
i pozytywną oceną ekspercką

możliwe
finansowanie
z oszczędności
działań
do 100 tys. zł

Negatywna
opinia
ekspertów
brak możliwości
finansowania
działań do 100
tys. zł

Program ROZWÓJ LOKALNY
1

• Ramy naboru

2

• Partnerstwa

3

• Zakres tematyczny

4

• Kwalifikowalne działania projektowe

5

• Procedura naboru i wyboru

6

• Zarys vs. kompletna propozycja projektu

7

• Włączenie społeczności lokalnej

8

• Upowszechnianie dobrych praktyk

9

• Standardy dostępności

10

• Finansowe aspekty naboru

11

• Kwestie formalne naboru

Program ROZWÓJ LOKALNY – Finansowe aspekty naboru
Wartości dofinansowania: od 3 mln do 10 mln EUR na projekt

Poziom dofinansowania: do 100 % kosztów kwalifikowalnych, przy możliwości
wniesienia przez wnioskodawcę finansowego wkładu własnego

Okres kwalifikowalności: nie później niż do 30 kwietnia 2024 roku
 Model płatności:
 wartość dofinansowania i umowy w euro
 dofinansowanie w PLN w formie płatności z góry do 90% wartości dofinansowania
 wartość ostatniej transzy nie mniejsza niż 10% wartości dofinansowania (refundacja)
 elastyczny, indywidualny system sprawozdawczości i wypłaty kolejnych transz

Program ROZWÓJ LOKALNY – Finansowe aspekty naboru
 Koszty kwalifikowalne:
 poniesione w okresie kwalifikowalności,
 związane z przedmiotem umowy i wskazane w szczegółowym budżecie projektu,
 proporcjonalne i niezbędne do wdrożenia projektu,
 wykorzystane wyłącznie na realizację celów projektu i jego rezultatów w sposób zgodny z
zasadami gospodarności, skuteczności i efektywności,
 możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania (ewidencja księgowa) oraz ustalone zgodnie
z obowiązującymi standardami rachunkowości,
 zgodne z wymogami obowiązującego prawodawstwa podatkowego i socjalnego.
 Koszty kwalifikowalne dzielą się na bezpośrednie i pośrednie (proporcjonalna część kosztów
beneficjenta/partnera)
 Obligatoryjny koszt kwalifikowalny: wynagrodzenie biegłego rewidenta

Program ROZWÓJ LOKALNY – Finansowe aspekty naboru
Bezpośrednie wydatki kwalifikowalne:
 koszty personelu przydzielonego do projektu: faktyczne wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie
społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzenia;
 koszty podróży i diety dla personelu uczestniczącego w projekcie;
 koszt nowego lub używanego sprzętu (zasada: amortyzacja. wyjątek: sprzęt stanowi integralny i
niezbędny element umożliwiający osiągnięcie celów projektu - kwalifikowalna całkowita cena
zakupu tego sprzętu);
 zakup gruntów i nieruchomości (do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu);
 koszty materiałów eksploatacyjnych i dostaw, pod warunkiem, że są one możliwe do
zidentyfikowania i przypisane do projektu;
 koszty wynikające z innych umów zawartych przez beneficjenta w celu wdrożenia projektu; oraz
 koszty wynikające bezpośrednio z wymogów nałożonych umową w sprawie projektu dla każdego
projektu.

Program ROZWÓJ LOKALNY – Finansowe aspekty naboru
Wydatki niekwalifikowalne:
 odsetki od zadłużenia, obsługa zadłużenia i opłaty za opóźnienie płatności,
 opłaty za transakcje finansowe i inne koszty czysto finansowe, z wyjątkiem kosztów związanych
z rachunkami wymaganymi przez KMF, Krajowy Punkt Kontaktowy lub obowiązujące prawo oraz
kosztów usług finansowych nałożonych przez umowę w sprawie projektu,
 rezerwy na straty lub potencjalne przyszłe zobowiązania,
 straty spowodowane różnicami kursowymi,
 VAT możliwy do odzyskania,
 koszty pokryte z innych źródeł,
 grzywny, kary i koszty postępowania sądowego, z wyjątkiem postępowań, które stanowią element
integralny i konieczny dla osiągnięcia rezultatów projektu,
 wydatki niepotrzebne lub nierozważne.
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Składanie zarysów
projektów
Program
ROZWÓJ
LOKALNY – Kwestie formalne naboru

 Formularz zarysu projektu należy złożyć w formie pisemnej albo elektronicznej.
W formie pisemnej należy złożyć osobiście, nadać pocztą lub kurierem na adres:
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Departament Programów Pomocowych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
W formie elektronicznej należy wysłać na:
platformie ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 Zarys należy złożyć w języku polskim i angielskim (po jednym egzemplarzu)
 Zarys musi być podpisany czytelnie (w przypadku formy pisemnej) lub opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ePUAP) przez burmistrza/prezydenta miasta
 Załącznik: oryginał lub kopia dokumentu upoważnienia do reprezentowania
Wnioskodawcy - w przypadku osoby innej niż prezydent/burmistrz

Program ROZWÓJ LOKALNY – Kwestie formalne naboru
Terminy:
 Termin składania zarysów (wpływu do Operatora Programu) upływa w terminie, o którym
mowa w ogłoszeniu o naborze /wkrótce/
 Za datę wpływu do Operatora Programu uznaje się:
1) datę nadania (datę stempla pocztowego) –w przypadku nadania w polskiej placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, przy czym za złożone w terminie zostaną uznane zarysy, które wpłyną do siedziby
Operatora Programu w ciągu 14 dni od zakończenia I etapu naboru
2) w przypadku złożenia osobiście, nadania za pośrednictwem innego operatora pocztowego niż
operator, o którym mowa w pkt. 1) lub nadania kurierem – datę wpływu do siedziby
Operatora Programu
3) w przypadku wysłania na platformie ePUAP – datę wpływu na elektroniczną skrzynkę
podawczą Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Program ROZWÓJ LOKALNY – Kwestie formalne naboru
Harmonogram etapu I
Ogłoszenie naboru: maj 2019 r.

Ocena zarysów projektów: ok. 3 - 4 miesiące

Wybór ok. 50 zarysów projektu do etapu II: IV kwartał 2019 r.

Regulamin naboru i wyboru projektów w ramach Programu ROZWÓJ LOKALNY
https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/

Program ROZWÓJ LOKALNY – Kwestie formalne naboru

 Pytania ws. naboru należy przesyłać na adres: rozwojlokalny@miir.gov.pl
lub telefonicznie: 22 273 77 91 lub 22 273 78 36
nie później niż w ciągu 7 dni roboczych przed końcem terminu naboru.
 Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszone na stronie Programu w terminie do
5 dni roboczych przed końcem naboru .

Dziękujemy za uwagę

Wspólnie działamy
na rzecz Europy
zielonej,
konkurencyjnej
i sprzyjającej
integracji
społecznej

