
Wymiar środowiskowy 

ü ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów  

ü adaptacja do zmian klimatycznych 

ü ograniczenie niskiej emisji w mieście  

ü przejście z tradycyjnych na odnawialne źródła energii  

ü efektywność energetyczna 

ü innowacyjne rozwiązania i technologie ekologiczne 

ü inwestycje w zieloną i błękitną infrastrukturę 

ü miejskie tereny zielone 

ü nisko-/ zeroemisyjny transport publiczny 

ü inne przyjazne dla środowiska rozwiązania transportowe, etc. 
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Wymiar społeczny  

ü wdrażanie standardów dostępności (aspekt obowiązkowy)  

ü polityka społeczna uwzględniająca zmarginalizowane obszary miasta  

i grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

ü polityka mieszkaniowa w ujęciu społecznym i inwestycyjnym 

ü innowacje społeczne 

ü kompleksowe działania rewitalizacyjne 

ü redukcja bezrobocia i ubóstwa  

ü ograniczenie migracji zarobkowej  

ü realizacja polityki senioralnej  

ü dostosowywanie oferty miasta do cyklu życia człowieka i zmian demograficznych 

ü projekty animacyjno-aktywizujące na rzecz dzieci i młodzieży 

ü rozwój usług z zakresu edukacji i opieki zdrowotnej,  

ü zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, etc. 
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Wymiar gospodarczy 

ü wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki  

ü wspieranie innowacyjności lokalnych przedsiębiorców 

ü wzmacnianie lokalnego rynku pracy, szczególnie pod kątem osób  

wchodzących/ adaptujących się do rynku pracy 

ü powiązanie systemu edukacji z potrzebami lokalnego rynku pracy, etc. 

 

Wyłączone ze wsparcia: wspieranie tworzenia bądź utrzymywania 

inkubatorów/centrów innowacji/ przedsiębiorczości 
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Wymiar przestrzenny (nieobowiązkowy) 

ü dogęszczanie zabudowy mieszkaniowej w śródmieściach/ centrach miast 

ü przywracanie znaczenia głównej ulicy/rynkowi miasta jako  

ważnego centrum funkcjonalnego i miejsca spotkań 

ü organizowanie nowej struktury podziału nieruchomości w zmarginalizowanych/ 

zdegradowanych obszarach miast w celu przygotowania ich do nowych funkcji 

ü stworzenie systemu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości  

ü organizowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych w 

kwartałach śródmiejskich, etc. 

 

Program ROZWÓJ LOKALNY – Zakres tematyczny 

Wymiar 
przestrzenny 



Wymiar inteligentnego zarządzania miastem (nieobowiązkowy) 

ü inteligentne sieci/systemy zarządzania gospodarką komunalną, sieciami  

przesyłowymi energii, ciepłowniczymi, gazowniczymi, wodociągowymi,  

gospodarką odpadami, oświetleniem ulic, itd. 

ü inteligentne systemy zarządzania miastem, w tym ruchem/transportem w mieście  

oraz systemy monitorowania, w oparciu o otwarte dane, 

ü innowacyjne wykorzystanie danych o mieście i jego użytkownikach, 

ü audyt miejski, etc. 
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Wymiar finansowania rozwoju miasta (nieobowiązkowy) 

ü zawieranie partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz finansowania inwestycji  

ü angażowanie inwestorów prywatnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych  

w finansowanie inwestycji w mieście 

ü tworzenie wieloletnich programów finansowych, wieloletnich planów inwestycyjnych, budżetów 

samorządów w celu zapewnienia finansowania działań projektowych ze środków samorządowych 

ü koncepcje pozyskiwania różnych źródeł finansowania, z uwzględnieniem środków europejskich, etc. 

Wymiar kulturowy (nieobowiązkowy) 

ü ochrona dziedzictwa kulturowego w szczególności na zmarginalizowanych  

obszarach miasta 

ü wspieranie i rozwój usług z zakresu kultury, rekreacji i turystyki, etc. 

Tylko dla miast o profilu turystycznym 
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Wymiar instytucjonalny  

ü podniesienie poziomu standardów działania lokalnej administracji publicznej  

i świadczonych przez nią usług,  

ü zmniejszenie problemu “silosowości” pracy poszczególnych komórek urzędów 

ü wspieranie efektywnego przepływu informacji urząd - obywatele,  

ü zmniejszenie stopnia przeregulowania na szczeblu lokalnym, 

ü promowanie i wdrażanie kultury otwartości, w szczególności wzmocnienie struktur 

współpracy pomiędzy samorządami a mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, 

biznesem,  

ü zwiększenie udziału mieszkańców w procesach współdecydowania i współzarządzania 

miastami,  

ü budżety obywatelskie. 

 

Program ROZWÓJ LOKALNY – Zakres tematyczny 

Wymiar 
instytucjonalny 


