
      

  

 

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 
 

OGŁASZA DRUGI ETAP NABÓR WNIOSKÓW (KOMPLETNYCH PROP OZYCJI 
PROJEKTÓW)  

w ramach Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze  środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i N orweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2014 – 2021  
  

Drugi etap naboru skierowany jest wył ącznie do gmin miejskich, których zarysy projektów 
zostały rekomendowane jako wynik pierwszego etapu n aboru. 

 

Cel: Nabór ma na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez 
nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do 
ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich 
mieszkańców.  

Zakres tematyczny:  Projekty będą przewidywać strategiczne, zintegrowane i kompleksowe 
zarządzanie miastem, zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców m.in. w zakresie 
szeroko pojętej ochrony środowiska (w tym efektywnej i czystej energii, zrównoważonego 
transportu), polityki społecznej (w tym ograniczenia ubóstwa, dostępności, polityki 
mieszkaniowej, innowacji społecznych, zatrudnienia, zdrowia, edukacji, partycypacji 
społecznej) oraz wsparcia lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości. Projekty będą miały 
także na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług 
i odpowiedzialności administracji samorządowej, przyczyniając się do budowania zaufania 
mieszkańców do władz lokalnych jako instytucji administrujących lokalnym rozwojem. 

Aspekt dwustronny:  Ponieważ jednym z celów Mechanizmu Finansowego EOG 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 jest promowanie stosunków 
dwustronnych, projekty będą również miały na celu wspieranie dwustronnej współpracy z 
krajami-darczyńcami, tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem. 

Rezultaty projektu:  obowiązkowe cele projektu i jego rezultaty są określone w Regulaminie 
naboru i wyboru projektów w ramach Programu Rozwój lokalny (zwanym dalej 
„Regulaminem naboru”). 

Całkowita kwota dost ępna w ramach naboru: 102 647 058  euro. 

Finansowanie projektów: dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 mln euro brutto. 
Poziom dofinansowania to 100% kosztów kwalifikowalnych.  

Kwalifikowalność działań i wydatków w ramach naboru określa rozdział 8 Regulacje ws. 
wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 
i Regulacje ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 
(zwanych dalej „Regulacjami”). 



      

  

 

Szczegółowe przepisy dotyczące schematu płatno ści  zawarte są w Regulaminie naboru. 

Data kwalifikowalno ści: do 30 kwietnia 2024 roku. 

Procedura wyboru projektów  do dofinansowania składa się z II etapów: 

Etap I (obecny) – otwarty nabór zarysów projektów i wybór ok. 50 miast 

Etap II – wybór ok. 15 projektów  do dofinansowania. 

Proces wyboru i podejmowania decyzji opisany jest w Regulaminie naboru oraz w Zasadach 
dokonywania oceny formalnej, stanowiących Załącznik 6 do Regulaminu naboru. 

Szczegółowe kryteria wyboru znajdują się w Karcie oceny formalnej dla kompletnej 
propozycji projektu i Karcie oceny merytorycznej dla kompletnej propozycji projektu, 
opublikowanych na stronie: https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-
lokalny/. 

Sposób składania kompletnej propozycji projektu:  Kompletną propozycję projektu należy 
złożyć w języku polskim i angielskim1 (po 1 egzemplarzu) w formie pisemnej lub 
elektronicznej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 3 do Regulaminu naboru.  

W formie pisemnej (w postaci papierowej) kompletną propozycję projektu należy złożyć 
osobiście, nadać pocztą lub kurierem na adres siedziby Operatora Programu: Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Progra mów Pomocowych, ul. Wspólna 
2/4, 00-926 Warszawa . 

W formie elektronicznej kompletne propozycje projektów należy wysłać na platformie ePUAP 
na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Za datę wpływu do Operatora Programu uznaje się: 

1) datę nadania (datę stempla pocztowego) – wyłącznie 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/kompletne 
propozycje projektów, które wpłyną do siedziby Operatora Programu, o której mowa 
powyżej, w ciągu 14 dni od terminu zakończenia odpowiednio I i II etapu naboru; 

2) w przypadku złożenia osobiście, nadania za pośrednictwem innego operatora pocztowego 
niż operator wyznaczony, 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 Funduszy i Polityki Regionalnej. 
                                                           
1
 Plan Rozwoju Lokalnego i Plan rozwoju instytucjonalnego należy składać wyłącznie w języku polskim z 

streszczeniem w języku angielskim. Streszczenie każdego planu nie powinno przekraczać 15 stron A4. Jeśli Plan 
rozwoju instytucjonalnego ma do 15 stron, należy dostarczyć tłumaczenie całego dokumentu 
 



      

  

 

Termin składania kompletnych propozycji projektów u pływa 30 pa ździernika  2020 o 

godz. 16:15. 

Szczegółowe informacje na temat zasad i zakresu nab oru znajduj ą się w Regulaminie 
naboru, który wraz z listą załączników, dostępny jest na stronie: 
https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/.  
Pytania można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: 
rozwojlokalny@mfipr.gov.pl lub telefonicznie pod numerami: 22 273 78 36 lub 22 273 77 91 
nie później niż 7 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków. Pytania zadane 
w tym terminie wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane na powyższej stronie 
internetowej do pięciu dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków. 
 
Wszystkie dokumenty, w tym Regulacje i wytyczne przyjęte przez Komitet Mechanizmu 
Finansowego, istotne dla niniejszego naboru wniosków, są dostępne na stronie internetowej 
www.eog.gov.pl. 
 


