
Wiadomości
Ponad 2,5 mld zł to szacowana wartość wsparcia jakie w najbliższych latach otrzymają średnie

miasta. Ministerstwo Rozwoju przygotowało, zapowiedziany w rządowej Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju, pakiet działań dla miast średnich. Jego główne elementy to

dedykowane wsparcie z funduszy europejskich, preferencje w lokowaniu inwestycji oraz ułatwienie

dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz

Rozwoju.

"Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju określa nowy model rozwoju Polski, w tym rozwoju

regionalnego - zrównoważonego, równomiernie obejmującego cały kraj i uwzględniającego

różnorodność i specyfikę polskich miast, miasteczek i wsi. Każdy taki obszar naszego kraju musi być

włączony w procesy rozwojowe, przez zidentyfikowanie i wsparcie jego indywidualnych zasobów i

unikalnego potencjału"  – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

Pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego

Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys.

mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – obecnie jest to 255

miejscowości w całej Polsce. Szczególnego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie,

zidentyfikowane podczas analiz Polskiej Akademii Nauk sporządzanych na potrzeby SOR, które w

największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Pakiet obejmuje wiele różnorodnych i

wzajemnie uzupełniających się inicjatyw. Jego istotnym elementem jest dedykowane miastom

średnim wsparcie z krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju.

Wyniesie ono prawie 2,5 mld zł z funduszy UE na lata 2014-2020.

"W Ministerstwie Rozwoju przygotowaliśmy dla miast średnich narzędzia, których wykorzystanie

zależy wyłącznie od aktywności samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców. Wierzymy, że ich

połączone wysiłki zaowocują rozwojem tych miast, poprawą jakości życia i odwróceniem

negatywnych tendencji odpływu ludności. Pakiet pomoże zbudować trwały potencjał społeczno-

gospodarczy, a także wzmocni rolę średnich miast na mapie rozwoju Polski"  – podkreślił

wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

"Pakiet działań dla miast średnich składa się z trzech zasadniczych faz. Faza pierwsza zostaje

uruchomiona już dziś i polega ona na dostosowaniu istniejących narzędzi i instrumentów: polityki

lokowania inwestycji i przyciągania inwestorów, preferencji w dostępie do funduszy europejskich

w ramach programów krajowych oraz pozyskiwania innych źródeł finansowania w szczególności



w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju, który

jest jednym z partnerów Pakietu. Nie jest to jednak zbiór zamknięty – pracujemy nad tym aby Pakiet

poszerzał się o kolejne inicjatywy"  – zaznaczył wiceszef resortu rozwoju Adam Hamryszczak.

Celem wprowadzenia Pakietu jest zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne

potencjały poszczególnych terytoriów oraz aktywizacja potencjałów miast średnich tracących funkcje

społeczno-gospodarcze.
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