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Program Rozwój lokalny  

Pytania i odpowiedzi 

 

Przygotowanie Zarysu projektu 

1. Jak najlepiej udowodnić, że miasto dokonało rzetelnej analizy występujących problemów? 

W celu obrania właściwego kierunku przygotowania diagnozy i w następnym kroku 

projektowania działań, zalecane jest skorzystanie z narzędzia opracowanego przez Związek 

Miast Polskich jako punktu wyjściowego do analizy problemowej wnioskodawcy i wykonania 

analizy porównawczej sytuacji w danym mieście na tle podobnych miast.  

Monitor Rozwoju Lokalnego dostępny jest na stronie Systemu Analiz Samorządowych: 

http://www.systemanaliz.pl.  

Analiza dokonywana przez gminę powinna być oparta na danych statystycznych, danych 

Urzędu Miasta czy danych z innych wiarygodnych źródeł oraz istniejących dokumentach 

zawierających aktualny stan diagnozy gminy. Można wykorzystać istniejące dane (np. 

dotyczące jakości powietrza), jeśli są aktualne i pochodzą z wiarygodnego źródła.  

Co więcej, zasady Programu wymagają zaangażowania mieszkańców na jak najwcześniejszym 

etapie przygotowania projektu, dlatego analiza powinna być również oparta o konsultacje z 

mieszkańcami. Jeśli planowane są badania ankietowe mieszkańców, to proszę pamiętać, że 

dla ich uwiarygodnienia i rzetelności próba badawcza powinna być odpowiednio duża.  

W diagnozie Wnioskodawca powinien odnieść się do problemów i niekorzystnych sytuacji 

występujących w mieście, o których mowa w punkcie 5.1 i 5.4 Regulaminu naboru i 

ewentualnie innych wyzwań rozwojowych, specyficznych dla danego miasta. W tym celu 

powinien oprzeć się na danych ilościowych i jakościowych, z podaniem źródeł informacji (np. 

linku do adekwatnej strony internetowej, dokumentu). 

Nie ma konkretnych wytycznych w zakresie  czasookresu, jaki powinna objąć  diagnoza 

potrzeb i kluczowych problemów. Pomiary powinny być miarodajne i pokazywały 

przekrojowo sytuację i trendy panujące w mieście.  

2. Czy dla zadań inwestycyjnych wchodzących w skład Zarysu projektu wymagane jest 

posiadanie dokumentacji budowlanej/projektowej bądź też PFU, czy też możliwe jest 

zaplanowanie w projekcie wykonania tejże dokumentacji w okresie jego realizacji, 

tj. zgłoszone zadanie inwestycyjne zostanie zaprojektowane i wykonane w okresie 

kwalifikowania wydatków do 2024 roku? 

Na etapie Zarysu projektu (ZP) nie ma możliwości załączania do wniosku żadnych 

dokumentów. Jeśli taka dokumentacja budowlana byłaby załączona, byłoby to niezgodne z 

zasadami naboru Programu i nie podlegałaby ocenie merytorycznej. Co więcej, 

przygotowanie zarówno ZP jak i KPP to dochodzenie przez miasto do kompleksowych 
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rozwiązań rozwojowych, konkretne przedsięwzięcia mogą być dopiero przedmiotem Planu 

Rozwoju Lokalnego i z tego dokumentu powinny wynikać. Co do zasady dokumentacja 

powinna być zatem opracowywana i wdrażana na etapie realizacji projektu jako wynik 

pogłębionej diagnozy/ analizy sytuacji miasta wykonywanej podczas przygotowywania 

kompletnej propozycji projektu.  

W bardzo wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych specyfiką (unikalnością), kluczowym 

znaczeniem lub skalą makro danego przedsięwzięcia rozwojowego możliwe jest 

wykorzystanie posiadanej, aktualnej dokumentacji projektowej do realizacji projektu w 

przypadku otrzymania dofinansowania. Takie przypadki będą jednak przedmiotem wnikliwej 

oceny przez ekspertów oceniających ZP/KPP. 

3. Czy kwalifikowalne miasto może złożyć więcej niż jeden Zarys Projektu ? 

 

Obowiązuje zasada, że jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden Zarys Projektu. 

W przypadku złożenia więcej niż jednego zarysu, ocenie podlega tylko jeden zarys, 

najwcześniej zarejestrowany przez Operatora Programu, co wynika z karty oceny formalnej. 

Nie ma takiego ograniczenia odnośnie partnerów projektów. 

 

4. Odnosząc się do punktu III w Zarysie projektu Zaangażowanie konsultantów - czy projekt, 

którego zarys będzie przygotowany bez zaangażowania konsultantów zewnętrznych (tj. 

napisany przez wnioskodawcę) może być zdyskwalifikowany/odrzucony/gorzej widziany 

niż projekt z udziałem takiego wsparcia? Jaki jest cel takiego zapisu czemu on służy? Czy ta 

kwestia jest w ogóle punktowana ? 

 

Ideą Programu jest między innymi rozwój zdolności lokalnej administracji do samodzielnego 

definiowania celów rozwojowych, rozwiązywania problemów, współpracy z różnymi 

podmiotami w mieście ,etc. Z tego powodu nie zalecamy oddawania przygotowania zarysu w 

ręce firm konsultingowych, bo to przedstawiciele miast posiadają największą wiedzę w 

zakresie uwarunkowań swoich miast. Poza tym już w II etapie będą mieli Państwo do 

dyspozycji w ramach projektu predefiniowanego doradców, którzy będą oferowali szeroką 

paletę wsparcia dla miast w celu jak najlepszego przygotowania Kompletnych Propozycji 

Projektów. 

Wskazanie w zarysie pytania o wsparcie konsultantów wiąże się potrzebą sprawdzenia przez 

nas, czy któryś z doradców (wyżej wskazanych) projektu predefiniowanego lub ekspertów 

oceniających Państwa ZP/ KPP nie był zaangażowany w przygotowanie tego dokumentu i nie 

zachodzi tu potencjalny konflikt interesów. 

Kwestia zaangażowania konsultanta nie jest punktowana (ani dodatnio ani ujemnie) w karcie 

oceny zarysu. 

 

5. W ramach Programu „Rozwój lokalny” projekty powinny dotyczyć dwóch obszarów 

problemowych tj.: Rozwój lokalny i ograniczanie ubóstwa (1) oraz Dobre zarządzanie, 

odpowiedzialne instytucje, transparentność (2). Proszę o rozwianie wątpliwości, czy w 
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ramach projektu należy uwzględnić oba obszary czy projekt może dotyczyć tylko jednego z 

nich? 

 

Oba powyższe obszary muszą zostać uwzględnione w każdym projekcie, co w praktyce 

znajduje przełożenie na obowiązkowe objęcie 4 wymiarów w działaniach projektowych.  

Zgodnie z Regulaminem naboru wymiary obowiązkowe to: środowiskowy/ społeczny i 

gospodarczy (obszar nr 1), które na etapie Kompletnej Propozycji Projektu obejmuje Plan 

Rozwoju Lokalnego oraz wymiar instytucjonalny (budowanie zdolności instytucjonalnej 

lokalnej administracji – obszar nr 2), który należy zawrzeć w Planie rozwoju instytucjonalnego 

(na etapie Kompletnej Propozycji Projektu).  Oczywiście do tych 4 wymiarów należy odnieść 

się już w Zarysie projektu, zgodnie z instrukcjami w formularzu. 

 

6. Jaki jest poziom szczegółowości podania informacji w zakresie działań projektowych na 

etapie zarysu projektu? 

Zgodnie ze wskazaniem w formularzu zarysu projektu należy w nim wskazać działania 

projektowe korespondujące z celami projektu/ diagnozą problemową. Działania te powinny 

odnosić się w sposób zintegrowany i kompleksowy do polityki rozwoju całego miasta, 

przewidując realizację zarówno elementów nieinwestycyjnych jak i kluczowych/priorytetowych 

przedsięwzięć infrastrukturalnych.  

Powyższe oznacza, że na tym etapie należy zaproponować proponowane/ zakładane przez 

gminę kierunki działań, charakter/ profil działań albo wskazać same działania, które zdaniem 

wnioskodawcy będą się składać na spójną, zintegrowaną i całościową koncepcję rozwoju. Nie 

wymaga się szczegółowego omówienia specyfiki czy zakresu działań projektowych. Kwestia ta 

będzie weryfikowana przez samego wnioskodawcę i doprecyzowywana na etapie 

przygotowania kompletnej propozycji projektu. Na etapie zarysu projektu ważne jest, aby 

wykazać, że rozumienie podejścia do rozwoju jest takie jak Operatora Programu tj., że zakłada 

ono realizację strategicznej, kompleksowej i długofalowej  polityki rozwojowej. W tym 

kontekście istotne jest wykazanie, że proponowane kierunki/charakter działań czy ogólnie 

wskazane działania faktycznie przyczynią się/będą mogły się przyczynić do postawionego celu 

rozwojowego gminy i rozwiązania zidentyfikowanych problemów (czy to razem jako system 

naczyń połączonych czy oddzielnie – w przypadku przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla 

rozwoju). 

 

7. Jeśli w diagnozie miasta wyjdzie potrzeba powołania inkubator przedsiębiorczości który nie 

jest kwalifikowalny w Programie?  

Miasto może wskazać taka potrzebę w diagnozie dla projektu jednak finansowanie takiego 

przedsięwzięcia musi wykonać samodzielnie. Jednocześnie może stosować inne, 

kwalifikowalne formy wsparcia przedsiębiorczości jeśli to wykaże diagnoza. 

8. Czy można "obejść" limity znaków w Zarysie projektu poprzez dołączenie do niego 

dokumentów?  
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Nie, wszelkie załączone dokumenty nie będą brane pod uwagę. Należy przygotować 

syntetyczne informacje i  zmieścić się w limitach znaków wskazanych w Zarysie. Zasady 

aplikowania są takie same dla wszystkich kwalifikowalnych miast i nie dopuszcza się 

wyjątków w tym zakresie.  

W przypadku długich linków do stron internetowych dopuszczalne jest zastosowanie 

narzędzia do ich skracania. 

9. Czy miasto może przystąpić do przygotowania projektu jeśli posiada już dokumentację dla 

konkretnych inwestycji?  

Takie przypadki mogą stać w sprzeczności z ideą konkursu, w którym chodzi o kompleksowe 

podejście do rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i przygotowanie projektu z "punktu 

zero". Może to zostać negatywnie ocenione przez ekspertów w trakcie ewaluacji 

merytorycznej. Niemniej jednak specyfika miasta może wskazywać na potrzebę działań o 

konkretnym charakterze (nie ma możliwości rozwoju w innym kierunku/ zastosowania innych 

środków) i jeśli miasto ma już kompleksową dokumentację rozwojową w tym zakresie to 

może ona zostać uznana za kwalifikowalną. Wszystkie takie przypadki będą szczegółowo 

badane przez ekspertów oceniających.  

10. Co w przypadku jeśli pewne prace zostały już wykonane, czy mogą być kwalifikowalne i czy 

można wskazać rozwój miasta w tym kierunku?  

Dotychczasowe przedsięwzięcia miasta są niekwalifikowalne i są podejmowane na własne 

ryzyko miasta. Czy jednak kontynuacja dotychczasowej ścieżki rozwojowej wskazana w 

Zarysie zostanie pozytywnie oceniona nie można jednoznacznie określić. Takie przypadki 

będą badane "case by case" przez ekspertów oceniających.  

11. Czy wystarczające będzie do diagnozy sytuacji w mieście badanie jakości życia z zeszłego 

roku?  

Wnioskodawca powinien zastanowić się nad aktualnością badań którymi dysponuje. Jeśli od 

zeszłego roku nie występowały żadne widoczne tendencje negatywne czy pozytywne to takie 

badanie wystarczy tym bardziej, że badań w zakresie jakości życia /zadowolenia w warunków 

życia nie przeprowadza się zbyt często. Możliwe jednak że dane wymagają aktualizacji bądź 

ich wyniki, jeden bądź kilka aspektów wymagają pogłębienia. W takiej sytuacji można np. 

przeprowadzić warsztaty z mieszkańcami (skierowany na dany problem) , spotkania, ankiety 

on-line.  

Proszę zauważyć, że przygotowanie projektu jest również dobrą okazją do przeanalizowania z 

partnerami problemów i wyzwań miasta i przygotowania się do gorszej koniunktury np. 

związanej z depopulacją czy starzeniem się społeczeństwa.  

12. W jakiej formie należy złożyć Zarys projektu? 
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Zarys projektu należy złożyć przy użyciu edytowalnego formularza PDF dostępnego jako 

załącznik do Regulaminu Konkursu: 

https://www.eog.gov.pl/media/73451/Zalacznik_nr_2_Formularz_Zarysu_Projektu.pdf 

Żadne inne formy pliku Zarysu nie są wymagane. Wnioskodawca nie musi tworzyć formularza 

Zarysu w innych formatach. 

Powyższa zasada jest również stosowana w przypadku angielskiej wersji Zarysu. 

Wnioskodawca wykorzystuje jedynie formularz dostępny na stronie Programu:  

https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/nabory-

wnioskow/ 

Proszę pamiętać, że obie wersje językowe musza być zgodne. Nie jest wymagane tłumaczenie 

przysięgłe, niemniej jednak  jest dopuszczalne i nie będzie błędem formalnym.   

Podaną formę stosujemy również przy składaniu formularza poprzez platformę e-PUAP. 

 

Proszę pamiętać, że wersje językowe i wersje papierowa i elektroniczna dokumentów muszą 

być tożsame.  

 

13. Czy w Zarysie projektu należy podać termin realizacji projektu i ogólną szacunkową 

wartość projektu? 

Na etapie Zarysu projektu nie jest to wymagane, oczywiście jeśli Wnioskodawca wskaże 

termin/ datę nie będzie to błędem formalnym, tym bardziej, że już na tym etapie, 

przynajmniej wstępnie szacowane są koszty i harmonogram realizacji projektu.  

Proszę jednocześnie pamiętać, że zgodnie z wymogami Państw – Darczyńców 

nieprzekraczalny termin kwalifikowalności wydatków to 30 kwietnia 2024 r. a możliwa 

wartość dofinansowania projektu to od 3 mln do 10 mln euro.    

 

14. Czy zawarte w Zarysie Projektu cele i kierunki działań będą wiążące dla ostatecznej 

wersji Planu Rozwoju Lokalnego ? Jeżeli nie to jaka jest skala i jakie będą zasady 

odstępstw ? 

 
W celu zapewnienia pewnego łącznika między etapem zarysu projektu a Kompletną 

Propozycją Projektu, do wykonania wstępnej diagnozy na I etapie zalecamy zastosowanie 

narzędzia Monitor Rozwoju Lokalnego (szczegóły w pkt. 38/39). Pozwala to zwiększyć 

prawdopodobieństwo, że wybrana oś problemowa, a co za tym idzie cel projektu pozostaną 

niezmienne również w II etapie. Ogólny cel interwencji wskazany w Zarysie projektu 

powinien zatem zostać zachowany również w Kompletnej Propozycji. Może się jednak 

zdarzyć, że problem wskazany jako główny w toku prac nad wnioskiem okaże się pochodną, a 

więc problemem składającym się na problem główny. Kwestie te będą przedmiotem 

szczegółowej, indywidualnej oceny każdego wniosku. 

 

15. Jaki charakter mogą mieć działania, które należy wskazać w Zarysie (pkt II.7) jako działania 

w mniejszej skali do 100 tys. zł.? 
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W wskazanym punkcie zarysu należy odnieść się z jednej strony do spełnienia w planowanych 

działaniach projektowych standardów dostępności, o których mowa w pkt 8.4 b) Regulaminu 

naboru i Programie Dostępność Plus 2018- 2025. Z drugiej strony należy wskazać 

proponowane do realizacji działania z zakresu dostępności o mniejszej skali – do 100 tys. zl. 

Proszę zauważyć , że wskazanie takich działań powinno być poparte diagnozą i konsultacjami 

społecznymi, tak aby odpowiadały one rzeczywistym potrzebom miasta. Działania w 

mniejszej skali mogą dotyczyć nie tylko infrastruktury (np. podjazdy, usuwanie barier 

architektonicznych) ale również przedsięwzięć miękkich (np. szkoleniowych, edukacyjnych 

czy informacyjno –promocyjnych) w zależności od potrzeb zdiagnozowanych przez miasto. 

16. W angielskim formularzu, podobnie jak w polskiej wersji PDF, widnieją limity znaków. 

Wiadomo jednak, iż tłumaczenie na język obcy wiąże się z wysokim 

prawdopodobieństwem zmiany liczby znaków (może ona zostać zwiększona). Czy liczba 

znaków w Zarysie Projektu (angielskim) może być większa niż limity wyznaczone w 

formularzu w języku polskim oraz angielskim? Zmiana ilości znaków wynikać będzie jedynie 

z konieczności zachowania tożsamości obu wersji językowych. 

Ogólna zasada jest taka, że nie należy przekraczać wskazanej w formularzu Zarysu ilości 

znaków. Jeśli jednak przy zachowaniu limitów znaków w wersji polskiej Zarysu okaże się, że 

tłumaczenie Zarysu na język angielski wymaga (dla zachowania jednolitości obu wersji 

językowych formularzy) niewielkiego przekroczenia wskazanej liczby znaków to dopuszczamy 

takie odstępstwo i nie będzie ono błędem formalnym eliminującym Zarys z dalszej oceny. 

 

Kwalifikowalne działania projektowe 

17. Czy możliwy jest w projekcie zakup środków transportu zbiorowego, które będą 

wykorzystywane w komunikacji gminnej i ponadgminnej? 

Zasady Programu nie wykluczają możliwości zakupu w projekcie środków transportu 

zbiorowego, które będą wykorzystywane w komunikacji gminnej i ponadgminnej.  Niemniej 

jednak, należy pamiętać, że powyższe wydatki muszą być uzasadnione celem projektu oraz 

potrzebami wynikającymi z problemów miasta – wnioskodawcy i jego mieszkańców, różnego 

typu analiz w zakresie zasadności i efektywności tego typu wydatków i wynikających z nich 

dokumentów wykonawczych, w tym Planu Rozwoju Lokalnego (jednego z głównych 

dokumentów projektowych, na podstawie którego realizowany będzie kompleksowy rozwój 

miasta). Należy przy tym pamiętać, że wydatek ten musi być także proporcjonalny do 

zakładanych rezultatów projektu i jego wartości, a także o zasadzie wyrażonej w Regulacjach 

ws. wdrażania Mechanizmów Finansowych, zgodnie z którą w tym przypadku co do zasady 

wydatkiem kwalifikowalnym mógłby być jedynie koszt amortyzacji ww. pojazdów w trakcie 

trwania projektu. 

Ponadto, należy dodać, że nisko-/ zeroemisyjny transport publiczny, inne przyjazne dla 

środowiska rozwiązania transportowe czy rozwiązania na rzecz zrównoważonej mobilności 

miejskiej mieszczą się w kwalifikowalnym zakresie tematycznym Programu. Jeżeli z analizy 



Stan na 15.07.2019 

problemów/ potrzeb miasta będzie wynikała również konieczność i zasadność rozwinięcia 

publicznego transportu gminnego/ ponadgminnego, to sugerowane przez Państwa działania 

będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne.  Kwestie te jednak będą podlegać 

indywidualnej ocenie w kontekście konkretnej koncepcji rozwojowej miasta/ gminy – 

wnioskodawcy. 

18. Czy działania projektowe muszą dotyczyć tylko obszaru miasta czy mogą również objąć  

teren całej gminy lub wychodzić poza nią?  

Co do zasady, założeniem Programu jest wypracowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju 

miasta. Skoncentrowanie się na określonym obszarze miejskim ma służyć zwiększeniu 

prawdopodobieństwa przeprowadzenia realnej, odczuwalnej zmiany (co ma posłużyć jako 

wzorcowe rozwiązanie dla innych miast). Wszystkie działania podejmowane w projekcie poza 

miastem muszą zatem mieć pozytywny wpływ na miasto – beneficjenta i jego mieszkańców/ 

użytkowników (np. organizacja gminnego transportu publicznego w celu ułatwienia dojazdu 

do pracy w mieście). W uzasadnionych przypadkach oddziaływanie projektu może dotknąć 

nie tylko teren miasta, ale także okalające obszary wiejskie. Oczywiście takie podejście musi 

być uzasadnione potrzebami miasta, przeprowadzoną diagnozą i być odzwierciedlone w 

planowanych działaniach projektowych.  

W kwestii realizacji przedsięwzięć projektowych poza obszarem gminy – wnioskodawcy może 

to być dopuszczone jedynie w bardzo wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych np. 

specyfiką, warunkami naturalnymi, technicznymi danego przedsięwzięcia, które musi być 

zlokalizowane poza obrębem wnioskodawcy. W takich sytuacjach niezbędne jest 

odpowiednio szczegółowe uzasadnienie w kontekście poprawy jakości życia mieszkańców 

miasta – wnioskodawcy. 

19. Od kiedy wydatki w projekcie uznane są za kwalifikowalne? 

Od momentu decyzji o przyznaniu dofinansowania koszty w projekcie mogą być 

kwalifikowalne (czyli jest to moment wcześniejszy niż data podpisania umowy o 

dofinansowanie projektu).   

20. Czy do działań kwalifikowalnych można zaliczyć np.:  budowę zakładu przyrodniczo – 

leczniczego / drogę dojazdową do planowanej inwestycji miejskiej/ odwodnienie terenu?  

W związku z tym, że projekty mają mieć charakter kompleksowy i odnosić się do wpływu na 

rozwój miasta, działania w ich ramach powinny wynikać z analizy sytuacji miasta i jego 

potrzeb, popartych konsultacjami społecznymi. Efekty tych analiz/ konsultacji powinny zostać 

odzwierciedlone w Planie Rozwoju Lokalnego, który określi szczegółowo kierunki rozwojowe 

miasta – beneficjenta.  Jeśli z dokumentu wynikną potrzeby rozwojowe miasta związane z 

realizacją ww. działań, to będzie można uznać je za kwalifikowalne. 

21. Jak poświadczyć turystyczny profil miasta? 

Z jednej strony można to zrobić np. poprzez wskazanie odpowiednich zapisów w strategii 

miasta/ innych dokumentach strategicznych albo wykazując większościowy udział w budżecie 

gminy wpływów z turystyki, itp.  
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Z drugiej strony - jeśli miasto chciałoby przeprofilować kierunki swojego rozwoju i stać się 

miastem o profilu turystycznym (dzięki m.in. realizacji projektu w Programie Rozwój lokalny), 

to musi wykazać wystarczający potencjał turystyczny, który może na to pozwolić.   

22. Podstawowe zasady dot. kwalifikowalności kosztów: 

� 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. 

23. Czy będzie miała miejsce dodatkowa procedura akceptacji projektu infrastrukturalnego? 

Czy wystarczające będzie wskazanie takiego projektu w Planie Rozwoju Lokalnego? 

Nie ma mowy o projekcie infrastrukturalnym, a jedynie o działaniach projektowych o 

charakterze inwestycyjnym. Wszystkie kompleksowe działania dot. rozwoju miasta 

(infrastrukturalne i miękkie) i plany z tym związanych powinny zatem zostać ujęte w Planie 

Rozwoju Lokalnego. Cała kompletna propozycja projektu (czyli w tym kontekście Plan 

Rozwoju Lokalnego), zawierająca szczegółowy opis działań będzie podlegać ocenie 

merytorycznej. Nie będzie zatem odrębnej procedury akceptacji działań projektowych (w tym 

inwestycyjnych). 

24. Czy w ramach działań projektowych o charakterze nieinwestycyjnym będzie możliwość 

utworzenia etatu na okres trwałości projektu? Chodzi o zatrudnienie trenera fitness / 

animatora do prowadzenia zajęć i różnych aktywności fizycznych z młodzieżą, seniorami, 

osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym? 

Czy w ramach działań projektowych o charakterze nieinwestycyjnym będzie możliwość 

utworzenia / zbudowania marki Miasta i zorganizowania kompleksowej promocji Miasta 

oraz lokalnych przedsiębiorców i wytwórców: przebudowanie strony internetowej Miasta, 

wystawy, targi, wizyty studyjne? Działania te miałyby na celu wypromowanie Miasta i 

lokalnych przedsiębiorców w kraju i za granicą, a co za tym idzie rozwój gospodarczy i 

pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości. 

 

Punktem wyjścia do ustalenia działań, a więc narzędzi rozwoju miasta jest diagnoza 

problemowo-potencjałowa, wskazująca główne bariery rozwojowe, ale również potencjały i 

tym samym w  efekcie najlepsze, najbardziej pożądane kierunki rozwoju miasta w celu 

uzyskania realnej poprawy standardu życia mieszkańców i użytkowników  miasta. Wychodząc 

z takiej analizy uwarunkowań miejskich, należy postawić sobie cele rozwojowe i dopiero do 

nich zaproponować albo kierunki/ charakter planowanych działań albo ogólnie wskazać 

działania jako narzędzia realizacji celów projektu. 
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Na etapie Zarysu projektu oceniana będzie bardziej spójność, racjonalność, zasadność i 

integralność całej koncepcji rozwojowej aniżeli konkretne narzędzia, zatem tutaj nie 

wymagana jest od miast szczegółowa i skonkretyzowana informacja na temat 

proponowanych działań projektowych. Ważne jest natomiast, aby w formularzu wykazać, że 

proponowany kierunek czy charakter działań czy same działania samodzielnie albo w 

połączeniu z innymi narzędziami przyczyniają się do realizacji celów rozwojowych miasta. 

W tym kontekście należy każdorazowo odpowiedzieć sobie na pytanie, na ile proponowana 

koncepcja i jej elementy zniwelują zidentyfikowane problemy i przyczynią się do poprawy 

sytuacji w mieście. Jest to najlepszy weryfikator tego, czy o elementach swojej koncepcji 

miasto myśli w skali mikro (pojedynczych, punktowych, fragmentarycznych przedsięwzięć) 

czy w skali makro.   

Z punktu widzenia zasad Programu możliwe jest zatrudnienie na czas realizacji projektu 

personelu zarządzającego i wdrażającego projekt. Należy jednak odpowiedzieć sobie na 

pytanie, na ile jest to racjonalne i  uzasadnione w szerokim kontekście, o którym powyżej. 

I podobnie rzecz ma się z zadaniami zmierzającymi do zwiększenia atrakcyjności 

inwestycyjnej miasta. Kluczowe będzie tu wykazanie bezpośredniego i zasadniczego wpływu 

takich działań na sferę gospodarczą i poprawę pozycji miasta w tym zakresie. 

Wszystkie elementy przywołane w pytaniu co do zasady są zatem kwalifikowalne, niemniej 

będą indywidualnie rozpatrywane w kontekście całej przedstawionej przez Państwa 

koncepcji. 

 

25. Jakie jest  okres czasu, na który ma być opracowany Plan Rozwoju Lokalnego/ 

Instytucjonalnego ? Czy jego obowiązywanie zakończy się wraz z realizacją projektu ? Jeżeli 

czasokres obowiązywania ma być dłuższy to jakie są tego podstawy formalne ? 

Ideą Programu jest, aby przygotować dla miasta plan rozwoju jako dokument długofalowy, 

który ma wyznaczać kierunki jego rozwoju w dłuższym okresie niż czas realizacji projektu. 

Projekt powinien zatem stanowić zainicjowanie pożądanych zmian, a nie realizować pełen 

efekt zmiany w mieście. Wnioskodawca, składając Kompletną Propozycje Projektu 

zobowiązuje się jednoczesne do realizacji projektu i PRL/PRI jako długofalowej polityki 

miasta. 

Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego/ Instytucjonalnego jest kosztem kwalifikowalnym.  

 

26. Jeśli zostanie przeprowadzona modernizacja istniejącego basenu miejskiego w celu 

powstania nowoczesnej wodnej infrastruktury rekreacyjnej (np. aquapark) i po 5 latach - 

po zakończeniu okresu trwałości - będą pobierane opłaty za wejście - czy VAT tej inwestycji 

będzie kosztem niekwalifikowanym? Czy to będzie pomoc publiczna? Jest możliwość 

realizacji takiej inwestycji, jeśli wynika ona z diagnozy  i potrzeb? 

Teoretycznie taka inwestycja jest  możliwa, ale należy przeanalizować czy taka inwestycja jest 

konieczna i ma strategiczny wpływ rozwój miasta.  Proszę pamiętać, ze wskazywanie na tym 

etapie punktowych inwestycji, nie poparte głębszą analiza czy konsultacjami może spotkać 

się z negatywną oceną ekspertów. Zgodnie ze wskazaniem w formularzu zarysu projektu 
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należy w nim wskazać działania projektowe korespondujące z celami projektu/ diagnozą 

problemową. Działania te powinny odnosić się w sposób zintegrowany i kompleksowy do 

polityki rozwoju całego miasta, przewidując realizację zarówno elementów 

nieinwestycyjnych jak i kluczowych/priorytetowych przedsięwzięć infrastrukturalnych.  

Powyższe oznacza, że na tym etapie należy zaproponować zakładane przez gminę kierunki 

działań, charakter/ profil działań albo wskazać same działania, które zdaniem wnioskodawcy 

będą się składać na spójną, zintegrowaną i całościową koncepcję rozwoju. Nie wymaga się 

szczegółowego omówienia specyfiki czy zakresu działań projektowych. Kwestia ta będzie 

weryfikowana przez samego wnioskodawcę i doprecyzowywana na etapie przygotowania 

kompletnej propozycji projektu. Na etapie zarysu projektu ważne jest, aby wykazać, że 

rozumienie podejścia do rozwoju jest takie jak Operatora Programu tj., że zakłada ono 

realizację strategicznej, kompleksowej i długofalowej  polityki rozwojowej. W tym kontekście 

istotne jest wykazanie, że proponowane kierunki/charakter działań czy ogólnie wskazane 

działania faktycznie przyczynią się/będą mogły się przyczynić do postawionego celu 

rozwojowego gminy i rozwiązania zidentyfikowanych problemów (czy to razem jako system 

naczyń połączonych czy oddzielnie – w przypadku przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla 

rozwoju). 

Projekty nie mogą generować przychodu netto. Wnioskodawca nie może zatem faktycznie 

zarabiać na działaniach projektowych w okresie jego trwałości (5 lat po zakończeniu realizacji 

projektu). Istnieje jedynie możliwość ewentualnego poboru opłat (np. w formie biletów za 

korzystanie z komunikacji), jeśli środki te będą w całości przeznaczone na pokrycie kosztów 

utrzymania danego systemu/ infrastruktury, itp. Gmina jest zobowiązana do przestrzegania 

zasad pomocy publicznej. Wszelkie formy spełniające przesłanki pomocy publicznej powinny 

być sprawozdawane przez gminę do UOKiK-u. 

27. Czy przy realizacji inwestycji przez miasto możliwe jest dysponowanie nieruchomością? np. 

drogą powiatową, co jest rozwiązaniem dość powszechnym w samorządach.  

Takie rozwiązanie jest możliwe pod warunkiem, że beneficjent jest w stanie zagwarantować 

dysponowanie daną nieruchomością co najmniej przez 5 lat po zakończeniu realizacji 

projektu czyli we wskazanym w umowie dotacji okresie trwałości.  

 

Partnerstwa w projektach  

28. Partnerstwo krajowe: 

a) Jakie informacje w zakresie partnerstwa należy podać na etapie zarysu projektu? 

Na etapie zarysu projektu wymagane jest jedynie wskazanie intencji realizacji potencjalnego 

projektu w partnerstwie oraz wskazanie sektorowo i rodzajowo potencjalnych partnerów. Na 

tym etapie nie podaje się zatem konkretnych nazw podmiotów. Tym bardziej, nie ma tu 

mowy o załączaniu listów intencyjnych czy porozumień partnerskich.  
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Na podstawie tego ogólnego schematu opracowywana będzie Kompletna Propozycja 

Projektu. Niemniej jednak, na tym etapie, w zależności od wniosków z przeprowadzonych 

prac przygotowawczych (m.in. współpracy z doradcą) może dojść do zmiany koncepcji/ 

schematu partnerstwa jeśli przemawia za tym zdefiniowana koncepcja rozwoju miasta.     

b) Czy partner musi znajdować się na liście 255 miast – kwalifikowalnych wnioskodawców? 

Miasto partnerskie w projekcie nie musi być na liście 255 miast – kwalifikowalnych wnioskodawców. 

Zgodnie z założeniami i celami Programu projekty i ich efekty powinny koncentrować się na miastach 

– Beneficjentach (liderach partnerstw), dlatego też pomimo możliwości zawierania partnerstw z 

innymi samorządami wszystkie działania/ inwestycje, które będą prowadzone poza miastem muszą 

być uzasadnione potrzebami miasta – lidera i mieć wpływ na realizację jego celów rozwojowych 

postawionych w projekcie. Nie ma możliwości finansowania działań partnera, których efekt nie 

wpływa na podniesienie jakości życia w mieście – liderze. Innymi słowy, nie ma możliwości 

finansowania działań partnera, które dotyczą obszaru jego jednostki samorządowej lub innych niż 

miasto – lider. 

b) Czy jednostka samorządowa bądź inny kwalifikowalny podmiot może być partnerem w  więcej 

niż jednym projekcie? 

Tak, nie ma ograniczenia co do wielokrotnego występowania danego podmiotu w charakterze 

partnera. Należy pamiętać o rzeczywistym charakterze partnerstwa i wykazaniu jego wartości 

dodanej dla działań projektowych i miasta –beneficjenta. W każdym przypadku należy 

przeanalizować wartość dodaną partnerstwa i możliwości organizacyjne danej jednostki pod kątem 

realizacji jednego projektu jako lider i uczestniczenia w innym jako partner. 

c) Jaka jest definicja spółki komunalnej na użytek Programu Rozwój Lokalny? 

MIIR na potrzeby konkursu definiuje komunalne osoby prawne jako podmioty, w których minimum 

51% udziałów / akcji jest własnością gminy. 

d) W jaki sposób należy wybrać partnerów do projektu? 

Regulamin nie narzuca na wnioskodawców obowiązku stosowania procedury konkurencyjnej przy 

wyborze partnerów. Ważne jest jednak, aby partnerstwo miało realny wymiar, tj. aby partnerzy 

wnosili do projektu swoje zasoby: osobowe, organizacyjne, techniczne, itp. i uczestniczyli w miarę 

możliwości na wszystkich etapach przygotowania i wdrażania projektu. 

e) Co w przypadku stwierdzenia nie kwalifikowalności partnera? 

Niekwalifikowalny partner nie skutkuje odrzuceniem propozycji projektu, niemniej podczas oceny 

merytorycznej nie jest on brany pod uwagę jako partner i nie podlega ocenie.  

29. Partnerstwo zagraniczne: 

- jako partnerzy zagraniczni dopuszczalne są jedynie jednostki samorządowe z państw – 

darczyńców (Norwegii, Islandii i Lichtensteinu), 

- partnerstwo z ww. jednostkami nie jest obowiązkowe i nie będzie oceniane na etapie 

przygotowania zarysu projektu/ kompletnej propozycji projektu (KPP). Niemniej jednak, 

obowiązkowym załącznikiem do KPP  są oczekiwania wnioskodawcy względem potencjalnego 
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partnera zagranicznego oraz wymóg zarezerwowania części budżetu projektu na działania 

potencjalnych partnerów z Państw – Darczyńców.  

Do ewentualnego podpisania umowy z ww. jednostkami dojdzie po podpisaniu umowy na 

realizację projektu.  

Norweski Związek Władz Regionalnych i Lokalnych (KS) będzie wspierał Wnioskodawców/ 

Beneficjentów w poszukiwaniu potencjalnych partnerów z Państw – Darczyńców.  Biorąc pod 

uwagę doświadczenia i wiedzę jednostek samorządowych z państw – darczyńców np. 

w zakresie projektowania uniwersalnego, polityki senioralnej, budowaniu zdolności i 

wydajności administracji lokalnej, w szczególności w partycypacyjnym (z udziałem 

mieszkańców) zarządzaniu miastami, polskie miasta mają szansę na wykorzystanie tego 

dorobku na własnym gruncie w celu wsparcia swojego rozwoju.      

Partnerem zagranicznym nie mogą być formalnie inne podmioty niż wskazane powyżej. Nie 

wyklucza to możliwości nieformalnego włączenia (np. wspólne planowanie działań, spotkania 

i warsztaty) innych podmiotów zagranicznych (np. granicznego miasta partnerskiego) w 

projekt jeśli jest to uzasadnione potrzebami , celami i planowanymi działaniami w projekcie. 

W taki partnerstwie nieformalnym nie ma możliwości przepływu środków między 

podmiotami.  

Kwalifikowalni wnioskodawcy 

30. Czy w ramach naboru do Programu Rozwój Lokalny może składać wniosek jst - Powiat na 

zadania realizowane na terenie Miasta ujętego na liście 255 miast średnich? 

Wnioskodawcą/ Beneficjentem w Programie Rozwój lokalny może być  jedynie miasto ujęte 

na liście 255 miast średnich  (Zał. nr 1 do Regulaminu. Lista miast  - 

http://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/ 

 

W takim układzie powiat mógłby być partnerem miasta w projekcie. Należy jednak pamiętać, 

między innymi, że: 

- zgodnie z założeniami i celami Programu projekty i ich efekty powinny koncentrować się na 

miastach – Beneficjentach (liderach partnerstw), dlatego też pomimo możliwości zawierania 

partnerstw z innymi samorządami (na każdym szczeblu administracji samorządowej; również 

w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych) wszystkie działania/ inwestycje, które będą 

prowadzone poza miastem muszą być uzasadnione potrzebami miasta – lidera i mieć wpływ 

na realizację jego celów rozwojowych postawionych w projekcie;   

- jednym z obowiązków spoczywających na beneficjencie, zgodnie z § 6 umowy ws. projektu 

(Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru i wyboru projektów) jest: „zapewnienia trwałości 

projektu przez okres 5 lat od akceptacji przez Operatora Programu raportu końcowego z 

realizacji projektu. W szczególności Beneficjent zobowiązuje się do nieprzenoszenia na inne 

podmioty własności ruchomości lub nieruchomości zakupionych, wybudowanych, 

wyremontowanych czy zmodernizowanych w ramach projektu do końca tego okresu”. 

31. Kwalifikowalni wnioskodawcy - proszę o wskazanie listy 122 miast, które otrzymają 

dodatkową punktację w I etapie naboru. 
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Z analiz Polskiej Akademii Nauk  wynika, że niemal połowie z 255 średnich miast w Polsce 

grozi marginalizacja i zjawiska kryzysowe. Pełna lista 122 miast tracących funkcje społeczno – 

gospodarcze, zdiagnozowanych przez PAN znajduje się w linku: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/wsparcie-rozwoju-srednich-

miast/ 

Finansowanie projektów 

32. Ryzyko kursowe –  w związku z tym, że wartość dofinansowania i umowy wyrażona będzie w 

euro, a dofinansowanie projektu wypłacane będzie w złotówkach istnieje możliwość 

powstania ryzyka kursowego, które ponosi Beneficjent.  

33. Transze – będą ustalane indywidualnie dla poszczególnych projektów (biorąc pod uwagę 

charakter i zakres działań projektowych). Dofinansowanie  w formie płatności z góry możliwe 

jest do poziomu 90% wartości dofinansowania. Wartość ostatniej transzy nie może być 

mniejsza niż 10% wartości dofinansowania (refundacja). 

Beneficjent może otrzymać kolejną transzę po wydatkowaniu co najmniej 70% poprzedniej 

transzy.  

Dokumentacja projektowa 

34. Język przygotowania dokumentów konkursowych – ze względu na charakter Programu, 

źródło jego finansowania i wdrażanie z udziałem podmiotów zagranicznych (KS, OECD), 

zarówno zarys projektu jak i kompletna propozycja projektu musi zostać przygotowana w 

dwóch zgodnych wersjach: polskiej i angielskiej. Tym czasem Plan Rozwoju Lokalnego i Plan 

rozwoju instytucjonalnego (obowiązkowe załączniki do KPP)  poza wersją polską wymaga 

jedynie streszczenia w języku angielskim. 

Dokumentacja konkursowa w obu wersjach językowych dostępna jest na stronie Programu: 

https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/nabory-

wnioskow/ 

35. Przygotowanie dokumentacji konkursowej: zarysu projektu jak i kompletnej propozycji 

projektu (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem rozwoju instytucjonalnego): ze względu 

na charakter Programu Operator rekomenduje samodzielne przygotowanie dokumentów 

konkursowych przez miasta bez wsparcia firm zewnętrznych. Idea konkursu opiera się na 

przygotowaniu kompleksowego planu rozwoju miasta we współpracy ze wszystkimi 

jednostkami miasta (np. ośrodki pomocy społecznej, instytucje kultury, placówki edukacyjne 

etc.) i przede wszystkim w konsultacjach z mieszkańcami. Takie podejście jest jednocześnie 

elementem budowania potencjału i efektywności lokalnej administracji, która angażuje się w 

pełni w przygotowanie wizji rozwoju miasta, którą następnie będzie wdrażała.  

Pracownicy samorządów miejskich otrzymają szerokie wsparcie merytoryczne (wsparcie 

eksperckie/szkolenia/warsztaty/wizyty studyjne etc.) w ramach projektu predefiniowanego 

w celu samodzielnego przygotowania projektów i ich dalszego wdrażania.   

36. Czy wszyscy partnerzy są zobowiązani do przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu 

rozwoju instytucjonalnego? 
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Nie. Obowiązek przygotowania tych dokumentów dotyczy jedynie miasta – lidera 

partnerstwa, który jako wnioskodawca składa kompletną propozycję projektu. Takie 

podejście ma na celu uzyskanie w miarę możliwości efektu skoncentrowanego wsparcia i 

realnej zmiany na obszarze gminy/miasta beneficjenta. 

Partnerzy projektu powinni brać jednak udział w opracowywaniu obu planów. 

37. Czy w przygotowaniu projektu można wykorzystać dokumenty już opracowane w mieście 

np. plan rozwoju, program rewitalizacji etc.? 

W związku z wymogiem kompleksowości projektów (obowiązkowe wymiary: środowiskowy/ 

społeczny/ gospodarczy/ instytucjonalny) w przygotowywaniu Planu Rozwoju Lokalnego 

można wykorzystać analizy/ wnioski i cele wskazane w istniejących już dokumentach 

strategicznych miasta. Niemniej jednak należy wziąć pod uwagę , że Plan Rozwoju Lokalnego 

wymaga aktualnej analizy sytuacji miasta i być może szczegółowości większej niż w 

istniejących dokumentach. Dodatkowo wymagane są szerokie konsultacje społeczne dla 

właściwego wskazania kierunków rozwoju miasta. Jeśli miasto posiada już dokument 

strategiczny/ program rozwoju, który częściowo spełnia wymogi Planu Rozwoju Lokalnego to 

może on zostać wykorzystany i uzupełniony/ zaktualizowany (np. o bieżące dane czy 

przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami) w celu przygotowania Planu Rozwoju 

Lokalnego jako załącznika do Kompletnej Propozycji Projektu.  

W związku z tym miasto może posługiwać się dorobkiem dotychczasowych dokumentów, 

jednak biorąc pod uwagę potrzebę uszczegółowienia i aktualności, należy przeprowadzić 

nową/ aktualną analizę i konsultacje na potrzeby przygotowania zintegrowanego  Planu 

Rozwoju Lokalnego. 

38. Czy dokumenty projektowe wymagają akceptacji rady miasta? 

Po stronie Programu nie ma wymogu takiej akceptacji Planu Rozwoju Lokalnego czy Planu 

rozwoju instytucjonalnego, co nie wyklucza możliwości podjęcia przez organ stanowiący 

miasta takiej uchwały. 

39. Jakie są różnice między zakresem zarysu projektu a kompletną propozycją projektu? 

Podstawowe cechy i różnice wskazuje obu dokumentów poniższe zestawienie: 
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Ponadto proszę pamiętać, że w toku przygotowania projektu, prowadzonych analiz, doradztwa czy 

konsultacji społecznych kompletna propozycja projektu może różnić się zakresem merytorycznych od 

zarysu projektu. Niemniej jednak, główny problem zdiagnozowany na etapie przygotowywania zarysu 

projektu powinien pozostać taki sam, a w obu dokumentach może zmienić się jedynie podejście do 

jego rozwiązania. Należy pamiętać o zachowaniu logiki projektowej tak, aby w miarę możliwości 

diagnozy/ konsultacje przeprowadzone na etapie przygotowywania zarysu projektu zostały 

uwzględnione i wykorzystane na etapie opracowania kompletnej propozycji projektów i  załączonych 

Planów.   

40. Do czego służy Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL)? 

Jest to narzędzie (przygotowane przez Związek Miast Polskich)  pozwalające na syntetyczną ocenę 

potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji w 

strukturze osiedleńczej kraju. Nie jest to zatem ocena w kategoriach bezwzględnych – a zawsze w 

porównaniu z tym, co dzieje się w jednostkach samorządu terytorialnego, stanowiących grupę 

porównawczą. Nie jest to również ocena w sensie formalnym, ale punkt wyjścia do analizy. Tym 

samym jest to wsparcie władz i mieszkańców w przygotowaniu decyzji, przede wszystkim o 

charakterze strategicznym. 

Monitor jest zatem bardzo dobrym narzędziem dla miast w przeprowadzaniu analiz na potrzeby 

przygotowania zarówno zarysu projektu jak i kompletnej propozycji projektu.  

Monitor Rozwoju Lokalnego, będąc narzędziem do analiz, służy do przygotowania diagnozy stanu 

gminy, rozpoznania i oceny mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (bardziej specjalistyczna 

forma analizy SWOT). Może być zatem wykorzystywany szeroko jako narzędzie diagnostyczne przy 

przygotowaniu strategii, planów, programów i projektów. 
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Monitor Rozwoju Lokalnego dostępny jest na stronie Systemu Analiz Samorządowych: 

http://www.systemanaliz.pl . 

41. Czy prowadząc diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej z wykorzystaniem Monitora 

Rozwoju Lokalnego i obserwując trend negatywny konkretnego wskaźnika można 

automatycznie uznać, że jest to problem rozwojowy miasta. Jak dobierać miasta do 

porównań z miastem własnym? Czy można korzystać z danych własnych bardziej 

aktualnych niż 2017 – ostatnie dostępne w MRL? 

Dane w MRL pochodzą Bazy Danych Lokalnych GUS oraz z opracowań własnych Biura ZMP na 

podstawie danych Ministerstwa Finansów. Baza Danych Lokalnych GUS jest napełniana danymi za 

poprzedni rok w II połowie roku kolejnego. Po to, aby zaprezentować kolejną roczną odsłonę 

wskaźników MRL - wszystkie dane (zmienne) musza być dostępne – inaczej obraz miasta w sensie 

analitycznym „będzie dziurawy”. To jest przyczyną braku danych za 2018 w MRL. Jesienią 2019 będą 

one już dostępne w BDL i wtedy ZMP uzupełni je w narzędziu MRL. Miasto sporządzając diagnozę i 

posiłkując się narzędziem MRL powinno analizować własne dane nt wartości nominalnych 

wskaźników za rok 2018, wszędzie tam gdzie już je posiada ze źródeł własnych. Pozwoli to ustalić czy 

wcześniej obserwowane trendy (w rozumieniu wartości nominalnych wskaźników) są aktualne, czy 

tez zmieniają się w odniesieniu do własnego miasta. Natomiast ustalenie relacji sytuacji we własnym 

mieście do trendu w grupie porównawczej będzie możliwe dopiero po uzupełnieniu danych dla 

wszystkich członków grupy porównawczej, a więc po uzupełnieniu wszystkich danych w BDL. Takie 

opóźnienie w publikowaniu danych statystycznych jest zrozumiałe z przyczyn metodologicznych 

(weryfikacja danych przez GUS) choć nie ułatwia bieżących analiz. W międzyczasie oczywiście warto 

obserwować trendy w danych własnych. Jeśli będą one skorelowane z negatywnymi trendami w 

innych wskaźnikach w tym podobszarze i obszarze analizy w ramach MRL to może to świadczyć o 

rzeczywistych zjawiskach kryzysowych – ale zawsze w porównaniu z wynikami w grupie 

porównawczej. O tym metodologicznym zastrzeżeniu należy zawsze pamiętać korzystając z narzędzia 

MRL. 

Wartości wskaźników podstawowych i syntetycznych są zawsze obliczane na podstawie danych dla 

wszystkich JST z grupy porównawczej. To ile z nich zdecydujemy się wyświetlić na ekranie w formie 

„kółeczek” ma charakter wyłącznie pomocniczy do celów interpretacji wizualnej. Warto wybrać do 

wyświetlenia takie miasta, które znamy „z autopsji” i możemy z tych bezpośrednich porównań 

wyciągać szersze wnioski praktyczne. Z tego powodu warto wybrać „do wyświetlenia” jednostki z 

własnego województwa (regionu) lub jego części (subregionu), bo te prawdopodobnie znamy lepiej. 

Liczba JST, dla których dane pojawią się w graficznej formie „kółek” w żadnym wypadku nie wpływa 

na wynik obliczeń wartości. To wyłącznie uzupełniająca pomoc dla celów interpretacji analizowanego 

zjawiska w grupie porównawczej – można wyświetlić wszystkie, ale obraz będzie nieczytelny. 

Na końcu należy podkreślić, że wyniki i interpretacje przy użyciu narzędzia MRL to nie jest ocena w 

sensie ścisłym i formalnym, ale jedynie punkt wyjścia do własnej analizy w gronie personelu 

zarządzającego jednostką, bowiem realne procesy społeczno-gospodarcze wykraczają poza zjawiska 

notowane i dostrzegalne w statystyce publicznej. Należy tez pamiętać, że zastosowany mechanizm 

analityczny pokazuje zjawiska w naszym mieście zawsze w porównaniu z tym jak kształtują się te 

wartości tych samych wskaźników w miastach stanowiących grupę porównawczą. 
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Więcej praktycznych informacji można znaleźć w „Instrukcji korzystania z Monitora Rozwoju 

Lokalnego” – do pobrania na stronie http://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego (należy 

kliknąć ikonkę „pokaż pomoc”) – w celu otwarcia dostępu do instrukcji pisemnej, filmu 

instruktażowego oraz listy JST znajdujących się w grupach porównawczych). 

Zapis video z warsztatu nt. MRL w Poznaniu 19.06 znajduje się na stronie internetowej ZMP i na 

profilu FB ZMP – bezpośredni link to: http://bit.ly/2J5EQwV 

Różne 

42. Czy istnieje możliwość wyboru więcej niż 50 zarysów i 15 projektów w poszczególnych 

etapach naboru? 

W dokumentacji konkursowej wskazano orientacyjną liczbę zarysów i kompletnych propozycji 

projektów, które zostaną wybrane (tj. ok. 50 zarysów i ok. 15 projektów). W zależności od jakości 

oraz wnioskowanej wartości składanych projektów ww. liczby mogą być wyższe bądź niższe. Niemniej 

jednak, należy pamiętać, że środki dostępne na realizację projektów to 102 647 058 euro, a 

dopuszczalna wartość finansowania jednego projektu to od 3 do 10 mln euro.  

43. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu? 

W uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość uzyskania zgody Operatora Programu na 

wydłużenie terminu jego zakończenia. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z wymogami Państw – 

Darczyńców nieprzekraczalny termin kwalifikowalności wydatków to 30 kwietnia 2024 r. 

44. Na jakim etapie należy włączyć społeczność lokalną w działania projektowe? 

Wskazane jest to na jak najwcześniejszym etapie przygotowania projektu, czyli w miarę możliwości 

przy opracowywaniu zarysu projektu. Proszę pamiętać, że jednym z głównych celów projektów 

powinna być poprawa jakości i poziomu życia  mieszkańców i użytkowników miasta. Dlatego też 

konsultacje społeczne powinny odbywać się jak najwcześniej i jak najszerzej. Wnioskodawca/ 

beneficjent powinien sięgać po różne instrumenty angażowania mieszkańców w podejmowanie 

decyzji dot. wskazania/ realizacji działań projektowych. Oczywiście nie ma możliwości zrealizowania 

w projekcie wszystkich pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców, ale ich potencjał jest ciągle 

niedoceniany i niewystarczająco wykorzystywany przez administrację lokalną. Dlatego ważne jest, 

aby szeroko prowadzić rozmowy z mieszkańcami, reagować na ich potrzeby i udzielać informacji 

zwrotnej nawet jeśli zgłaszane wnioski nie zostaną zrealizowane. Taka postawa buduje zaufanie 

mieszkańców do władz i administracji lokalnej i jednocześnie realizuje zasady dobrego rządzenia, 

pomocniczości i  transparentności.       

W związku z harmonogramem przygotowania i złożenia zarysu projektu przygotowanie 

szczegółowych konsultacji może być niemożliwe, dlatego zalecamy ogólne badanie opinii 

mieszkańców tak, aby przynajmniej wyznaczyć ogólne cele i kierunki rozwoju miasta. Inicjatywy w 

tym zakresie będą punktowane merytorycznie w ocenie zarysu projektu. Szczegółowe konsultacje 

należy prowadzić na etapie opracowywania kompletnej propozycji projektu.  

Aktywny udział społeczności lokalnej oraz innych interesariuszy powinien być zagwarantowany 

konkretnymi działaniami w Planie Rozwoju Lokalnego oraz Planie rozwoju instytucjonalnego. 
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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. 

45. Jakie cechy powinien mieć projekt, zgodny z założeniami i celami Programu? 

• nastawiony jest na poprawę poziomu życia mieszkańców i użytkowników miast (z udziałem 

społeczności); 

• zakłada realizację zintegrowanej, przemyślanej, długofalowej wizji rozwoju i funkcjonowania 

miasta; 

• opowiada na kluczowe problemy, bariery rozwoju; 

• wykorzystuje mocne strony, potencjały rozwojowe miasta; 

• ukierunkowany jest zahamowania lub spowolnienia negatywnych trendów rozwojowych lub 

katalizowania pozytywnych zmian; 

• podstawowe cechy: kompleksowość, komplementarność, wielotematyczność, potencjał 

modelowości. 

46. Czy koszty zarządzania projektem są kwalifikowalne i jeśli tak to na jakim dopuszczalnym 

poziomie? 

Tak, koszty zarządzania są kwalifikowalne w projekcie. Nie wskazujemy w Regulaminie żadnego 

dopuszczalnego poziomu tych kosztów, ale zgodnie z jego zapisami należy pamiętać, że: „Koszty 

zarządzania projektem powinny odzwierciedlać m.in. poziom wynagrodzeń w danej jednostce oraz 

być proporcjonalne do specyfiki planowanych działań merytorycznych. Zasadność i racjonalność 

zaplanowanych kosztów zarządzania w projekcie będzie badana na etapie oceny merytorycznej 

kompletnej propozycji projektu”. 

Ponadto, należy pamiętać, że w trakcie realizacji projektu koszty zarządzania w żadnym wypadku nie 

mogą być zwiększone. Dopuszczalne jest ich zmniejszenie z przeniesieniem na inne wydatki 

projektowe. 

47. Czy zadanie planowane do ujęcia w Zarysie projektu może się rozpocząć przed 

rozpoczęciem naboru składania wniosków? Np. na dzień dzisiejszy inwestycja jest już 

rozpoczęta, czy istnieje możliwość podzielenia jej na etapy i etap jeszcze nie rozpoczęty 

ująć w Zarysie projektu? (czy zostaną uznane za kwalifikowalne wydatki z już realizowanej 

inwestycji, które zostaną poniesione od dnia ogłoszenia listy wybranych w II etapie naboru 

kompletnych propozycji projektów?) 

Wydatki w projekcie kwalifikują się od momentu decyzji o przyznaniu dofinansowaniu projektu  (czyli 

jest to moment wcześniejszy niż podpisania umowy o dofinansowanie projektu).  Projekt w 

Programie Rozwój lokalny ma mieć charakter unikatowy  i co do zasady nie ma możliwości realizacji 

działań już rozpoczętych (chyba że jest możliwe wyodrębnienie etatu realizacji, który sam w sobie 
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może stanowić oddzielne zadanie). Przypominamy, że projekt musi opierać się na aktualnej analizie 

potrzeb rozwojowych miasta.    

Powyższe kwestie będą przedmiotem wnikliwej, indywidualnej oceny. 

48. Jaki jest okres trwałości projektu ? 

Jednym z obowiązków spoczywających na Beneficjencie, zgodnie z § 6 umowy ws. projektu (Załącznik 

nr 5 do Regulaminu naboru i wyboru projektów) jest: „zapewnienia trwałości projektu przez okres 5 

lat od akceptacji przez Operatora Programu raportu końcowego z realizacji projektu. W szczególności 

Beneficjent zobowiązuje się do nieprzenoszenia na inne podmioty własności ruchomości lub 

nieruchomości zakupionych, wybudowanych, wyremontowanych czy zmodernizowanych w ramach 

projektu do końca tego okresu”. Trwałość w takim przypadku oznacza, że beneficjent powinien 

zapewnić prawidłowe działanie projektu przez 5 lat, a nie tylko nie przenosić własności 

nieruchomości. Takie podejście jest logiczne z punktu widzenia charakteru projektu, potrzeby 

kompleksowego rozwoju miasta i zapewnienia przyjętego w projekcie kierunku jego rozwoju.    

Ponadto do obowiązków Beneficjenta (wynikających ze wzoru umowy załączonej do Regulaminu 

naboru) należy: ubezpieczenia wszystkich nieruchomości zakupionych, wybudowanych, 

wyremontowanych czy zmodernizowanych w ramach projektu przeciwko zdarzeniom losowym takim 

jak pożar, kradzież i innych zwyczajowo ubezpieczanym zdarzeniom zarówno w okresie trwania 

projektu jak i w okresie jego trwałości oraz 

przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu w sposób zapewniający 

dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania o miejscu jej przechowywania, w 

okresie trwałości projektu.  

 

49. Czy jednym z projektów może być termomodernizacja budynku, będącego własnością 

Gminy?  

Działania inwestycyjne powinny co do zasady dotyczyć obiektów będących własnością miasta (ze 

względu na kwestię wykonalności przedsięwzięcia oraz utrzymania efektów projektu po jego 

zakończeniu i zobowiązania do nieprzenoszenia własności ruchomości lub nieruchomości w 

jakichkolwiek sposób dofinansowanych w projekcie).  

50. Czy można zrobić kompleksową termomodernizację budynku, „wchodząc” do mieszkań 

prywatnych (podłączenie do sieci ciepłowniczej). Chodzi o budynki komunalne, będące 

własnością gminy? 

Jeśli takie działania będą miały uzasadnienie w szerszym kontekście rozwoju polityki mieszkaniowej/ 

wyzwań środowiskowych miasta, to mogą być kwalifikowalne. Sprawy organizacyjno - prawne 

związane z takimi modernizacjami, czy remontami leżą w gestii miasta. Należy zapewnić ich 

wykonalność.  W tym kontekście trzeba pamiętać o konieczności zagwarantowania przez miasto 

trwałości efektów projektu w okresie 5 lat po jego zakończeniu (trwałość zakłada również zakaz 

przenoszenia własności ruchomości czy nieruchomości dofinansowanej w projekcie przez okres 5 lat 

po jego zakończeniu).  
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51. Czy zatrudnienie pracownika (np. w związku ze stworzeniem miejsca dla seniorów i osób z 

niepełnosprawnościami) jest kosztem kwalifikowalnym? Czy pod pojęciem personelu 

wdrażającego projekt rozumie się wszystkie osoby czynnie zaangażowanie w projekt?  

Jeśli zatrudnienie pracownika jest niezbędne do osiągnięcia celów rozwojowych miasta i wydatek taki 

spełnia ogólne zasady kwalifikowalności, to jest to koszt kwalifikowalny.  

Pod pojęciem personelu wdrażającego projekt należy rozumieć osoby zaangażowane czynnie w 

projekt. 

Koszty personelu przydzielonego do projektu: faktyczne wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie 

społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzenia  są kwalifikowalne.   

52. Czy partnerami mogą być ośrodki pomocy społecznej/ instytucje kultury/ spółki 

komunalne? 

Można zawierać partnerstwa z podmiotami, o których mowa w pytaniu. Należy jednak pamiętać, że 

każde partnerstwo będzie przedmiotem oceny merytorycznej pod kątem faktycznej wartości dodanej 

danego podmiotu dla realizacji projektu. Podczas ww. oceny zostanie wzięty pod uwagę status 

prawny partnera. Wartość dodana partnerów - podmiotów podlegających gminie – wnioskodawcy, 

zależnych od nich własnościowo, wykonujących zadania przez nią zlecone jest niższa niż podmiotów 

wykazujących się autonomią w stosunku do miasta.  

53. Czy wydatkiem kwalifikowalnym mogą być granty na rozwój działalności gospodarczej? 

Chodzi o wymiar gospodarczy, a w nim wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki 

oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy, szczególnie pod kątem osób wchodzących/ 

adaptujących się do rynku pracy. 

Zgodnie ze stanowiskiem państw – darczyńców niestety nie ma możliwości re-grantingu w 

projektach, czyli przekazywania środków dofinansowania przez beneficjenta innym  podmiotom (nie 

partnerom) na realizację przez nich mikro projektów. 

54. Czy schematy dotacji dla przedsiębiorstw – objęte pomocą de minimis będą kwalifikowalne 

np. dotacje do technologii energooszczędnych lub obniżających niską emisję? 

Jak wyżej. Re-granting środków jest niedozwolony. Wszelkie inne formy spełniające przesłanki 

pomocy publicznej powinny być sprawozdawane przez gminę do UOKiK-u. 

55. Czy działania związane z likwidacją ubóstwa energetycznego poprzez czasowe dopłaty do 

paliwa gazowego dla mieszkańców  po wymianie z paliwa węglowego mogą być 

kwalifikowalne w części nieinwestycyjnej? 

Niemożliwe jest bezpośrednie przekazywanie osobom fizycznym środków finansowych przez gminę. 

Wyżej wskazana sytuacja mogłaby być potencjalnie możliwa tylko w sytuacji bezpośrednich rozliczeń 

między urzędem miasta a dostarczycielem gazu.  

Wszelkie ulgi czy korzyści oferowane osobom fizycznym mogłoby również skutkować dla nich 

obciążeniem fiskalnym. 

56. Czy można łączyć  środki z funduszy norweskich z innymi źródłami finansowania (np. 

funduszami UE, środkami EBI)? 



Stan na 15.07.2019 

Dofinansowanie ze środków norweskich sięga wysokości do 100 % wydatków kwalifikowalnych. 

Istnieje jednak możliwość wniesienia wkładu własnego (podnosząc tym samym wartość projektu), 

którym mogą stanowić środki z różnych źródeł (o ile nie ma przeciwwskazań po stronie tych źródeł 

finansowania). Ponadto, na II etapie przygotowania wniosku wnioskodawca będzie zobowiązany do 

wskazania źródeł finansowania proponowanych działań projektowych. Część z nich może, a nawet 

powinna sprowadzać się do wskazania innych niż środki projektowe źródeł ich finansowania w dalszej 

kolejności, tj. po zakończeniu projektu. 

57. Na jakim etapie i w jaki sposób będą premiowane 122 miasta w największym stopniu 

tracące funkcje społeczno- gospodarcze? 

Miasta te będą dodatkowo punktowane, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, na I etapie naboru, 

czyli zarysów projektów. 

58. Jaka jest korelacja między punktem dotyczącym wymiaru dostępności do 100 000 PLN a 

koncepcją projektu (oba elementy znajdują się w formularzu zarysu projektu)? 

Kwestie związane z propozycją wykorzystania do 100 tys. zł na działania z zakresu dostępności nie są 

obowiązkowe i nie są/nie muszą być powiązane z koncepcją rozwojową miasta. Środki do 100 tys. zł 

na dostępność będą przyznawane miastom, które nie otrzymają dofinansowania od 3-10 mln EUR, 

zatem warto próbować ubiegać się o te środki. W przypadku 15 projektów, które otrzymają 

dofinansowanie aspekt dostępności będzie musiał zostać uwzględniony w działaniach projektowych.  

59. W pkt. II.7. formularza dotyczącego wymiaru dostępności wskazać należy tylko te działania, 

które mieszczą się w kwocie 100 000 zł czy dodatkowo należy wskazać te, które będą 

uwzględnione w planowanych działaniach dla całego projektu? 

Zgodnie z instrukcja w formularzu Zarysu z jednej strony należy odnieść się ogólnie do zapewnienia 

standardów dostępności w działaniach projektowych. W zależności od planowanego zakresu 

projektu, standardy dostępności mogą występować w następujących wymiarach: architektonicznym, 

transportowym, cyfrowym; informacyjno – promocyjnym, szkoleniowym, edukacyjnym. Także od 

zidentyfikowanych potrzeb miasta zależy jakie są potrzeby w tym zakresie i w jakich wymiarach 

będzie miasto  je realizowało. 

Z drugiej strony mamy działania do 100 tys. które można wskazać i oczywiście logicznym jest że 

musza one spełniać standardy dostępności. 

 

60. Wydatki związane z inkubatorem przedsiębiorczości są niekwalifikowalne w projekcie. Czy 

gmina może je sama sfinansować (poza projektem) i opisać takie działanie w projekcie? 

Tak, tego typu działania nie mogą być finansowane w ramach projektu, ale celem wykazania większej 

kompleksowości projektu/ komplementarności działań, wnioskodawca może je opisać w 

dokumentacji projektowej. 

61. Oceniany będzie wymiar uniwersalności, multiplikowalności proponowanych rozwiązań 

rozwojowych. Z drugiej strony każde miasto ma swoją specyfikę i związaną z tym potrzebę 

rozwiązania specyficznych dla niego problemów. Jak interpretować relację między ww. 

uniwersalnością a specyfiką danego miasta? 



Stan na 15.07.2019 

Każdy projekt powinien dotyczyć specyficznych uwarunkowań miasta, diagnozować jego problemy 

oraz tworzyć opartą na nich koncepcję rozwojową niejako szytą na miarę danego miasta. Z drugiej 

strony można sobie wyobrazić sytuację kiedy mechanizm rozwoju miasta może zostać replikowany i 

rozwiązania już zastosowane w jednym mieście mogą być uniwersalne i wykorzystane przez inne 

samorządy. Może zatem chodzić również o uniwersalność sposobu podejścia do rozwiązania danego 

specyficznego problemu. 

62. Na co mogą liczyć projekty które nie otrzymają dofinansowania?  

Po pierwsze projekty które zakwalifikował się do 2 etapu otrzymają szerokie wsparcie eksperckie, 

szkoleniowe i edukacyjne także już udział w przygotowaniu Kompletnej Propozycji Projektu będzie 

miał walor edukacyjny dla administracji lokalnej. Również ok. 35 projektów bez umów 

dofinansowania będzie mogło liczyć na małe granty do 100 tys. zł na działania na rzecz dostępności. 

ZMP poza szerokim wsparciem samorządów w projekcie predefiniowanym wspiera również miasta 

poprzez Forum Rozwoju Miast, które nie wyklucza żadnego z 255 kwalifikowalnych miast bez względu 

na otrzymane czy brak finansowania projektu.  

Przygotowanie Zarysu projektu, jeśli wykonane przede wszystkim siłami lokalnej administracji, 

również należy uznać za korzystne z punktu widzenia budowania zdolności  instytucjonalnych 

jednostki samorządu.  

63. Czy jest możliwość wpisania w pkt. II.7 Zarysu działania, którego koszt przekracza 

dopuszczalne 100 tys. zł i w przypadku, gdyby miasto znalazło się w grupie 35 

wnioskodawców, którzy otrzymają grant w wysokości 100 tys. zł, to czy istniałaby 

możliwość przeznaczenia grantu na budowę windy dla osób z niepełnosprawnościami przy 

założeniu, że koszty wykraczające poza 100 tys. zł gmina pokrywa z własnych środków. 

Tak, takie rozwiązanie jest możliwe przy wspólnym montażu: 100 tys. z małego grantu + wkład miasta 

pokrywający pozostały koszt instalacji windy dla osób z niepełnosprawnościami. Proszę pamiętać, że 

zasadność takiej inwestycji w kontekście potrzeb miasta w zakresie dostępności będzie oceniana 

przez ekspertów merytorycznych.  

 

64. Czy w obowiązkowym wymiarze instytucjonalnym dot. poprawy zdolności administracji 

lokalnej możliwe są inwestycje? 

Co do zasady, w wymiarze instytucjonalnym, powinny być prowadzone działania o charakterze 

nieinwestycyjnym. Niemniej, jest możliwe zaproponowanie działań inwestycyjnych, jeśli będzie 

wiązało się to  z rzeczywistym usprawnieniem pracy urzędu np. poprzez innowacyjne 

oprogramowanie poprawiające efektywność administracji czy kontakt z mieszkańcami (np. plaftormy, 

komunikatory). W tym obszarze możliwe są innowacyjne i inteligentne rozwiązania na rzecz poprawy 

wydajności urzędu. W tym pojęciu nie mieści się  natomiast wyposażenie pracowników urzędy w 

sprzęt komputerowy do realizacji codziennych zadań. 

65. Czy w projekcie może powstać dochód?  



Stan na 15.07.2019 

Projekty nie mogą generować przychodu netto. Wnioskodawca nie może zatem faktycznie zarabiać 

na działaniach projektowych w okresie jego trwałości (5 lat po zakończeniu realizacji projektu). 

Istnieje jedynie możliwość ewentualnego poboru opłat (np. w formie biletów za korzystanie z 

komunikacji), jeśli środki te będą w całości przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania danego 

systemu/ infrastruktury, itp. 

66. Czy można realizować projekt w partnerstwie publiczno - prywatnym?  

W związku z tym, że projekt nie może być realizowany w partnerstwie z podmiotem prywatnym (vide 

możliwy zakres partnerstwa w pkt…) w ramach projektu  beneficjent może przygotować się do 

realizacji przyszłych działań w formule PPP (przeprowadzają odpowiednie analizy, wykonując 

opracowania czy przygotowując urząd miasta/partnerów do takiego rozwiązania). 

Biorąc pod uwagę fakt, że środki bezzwrotne będą zastępowane przez środki zwrotne (np. pożyczki) 

samorządy powinny przygotować się na nowe formy finansowania inwestycji. Można w projekcie 

przeprowadzić taką analizę, np. pod kątem PPP, i wskazać w Planie Rozwoju Lokalnego jako jedno z 

narzędzi gwarantujących miastu rozwój.   

67. Czy rezygnacja z realizacji projektu jest dopuszczalna?  

Taka sytuacja jest ostatecznym rozwiązaniem podejmowanym zgodnie z zapisami umowy o 

dofinansowanie. Niemniej jednak proszę zauważyć, że Operator Programu jest elastyczny i otwarty 

na uzasadnione zmiany i modyfikacje projektu. W razie potrzeby wspólnie z beneficjentem 

znajdujemy rozwiązania pozwalające zrealizować projekt do końca. 

 

 

Szczegółowe informacje dot. Programu Rozwój lokalny znajdą Państwo na stronie:  

http://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/ 

 


