Szanowni Państwo
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich oraz
Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o.
proponują współpracę przy opracowaniu

Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
na lata 2021-2027
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DLACZEGO STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego to większa szansa na pozyskanie funduszy Unii
Europejskiej na rozwój lokalny (dla wspólnie wybranego obszaru).
W nowych rozwiązaniach zaproponowanych na lata 2021 – 2027 przez Komisję
Europejską oraz Rząd RP szczególny nacisk położony jest na współpracę
samorządów i wspieranie obszarów charakteryzujących się podobnymi
problemami i celami rozwojowymi zamiast wspierania poszczególnych
jednostek administracyjnych – tzw. wsparcie terytorialne. Co istotne wymogiem wspólnym dla wsparcia instrumentów terytorialnych jest
posiadanie strategii rozwoju lokalnego lub ponadlokalnego. Wybór strategii
rozwoju ponadlokalnego wypełnia jednocześnie wymóg posiadania
dokumentu o charakterze strategicznym, a ponadto zapewnia szerszy
wachlarz możliwości pozyskiwania środków z różnych źródeł finansowania.
Wspólne planowanie działań rozwojowych gmin wychodzi naprzeciw trendom, jakie
obserwowane są od kilku lat w UE w odniesieniu do obszarów powiązanych ze sobą
funkcjonalnie i wykraczających poza granice administracyjne danej gminy.
„System zarządzania rozwojem Polski” przyjęty przez Radę Ministrów
w październiku 2018 r. oraz „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030”
przyjęta przez Radę Ministrów we wrześniu 2019 r. kładą szczególny nacisk na
realizację zasady partnerstwa i współpracy, której praktycznym przykładem
jest zawiązywanie partnerstw o charakterze ponadlokalnym, a co za tym idzie
współpraca kilku samorządów, osiąganie wspólnych celów i wspólne
rozwiązywanie problemów.
Punktem odniesienia dla działań prowadzonych w ramach polityki regionalnej
w Polsce będzie potencjał rozwojowy całego obszaru, a nie pojedynczej gminy.
Podejście takie zakłada potrzebę opracowania jednolitej - dla całego obszaru –
Strategii, wskazującej kluczowe kierunki rozwoju, zarówno w sferze inwestycyjnej jak
i społecznej.
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Projekt Umowy Partnerstwa (pomiędzy Komisją Europejską, a Rządem RP) podkreśla
znaczenie jakie w najbliższej perspektywie będą miały Ponadlokalne Strategie Rozwoju.
Zgodnie z jej założeniami preferencje będą miały współpracujące ze sobą JST, których
działania oparte są na wspólnie wypracowanej Strategii.
Optymalnie przygotowana Strategia będzie podstawą do określenia wspólnych (kilku JST)
i indywidualnych działań jakie w najbliższej perspektywie pragnie podjąć samorząd, przy
jednoczesnym angażowaniu środków zewnętrznych, w ramach wszystkich 6-ciu Celów
Polityki UE (indywidualna strategia rozwoju umożliwia Gminie wnioskowanie jedynie
o środki z alokacji 5-ciu Celów Polityki).
Mając na uwadze, iż samorządy będą
zmagać się z mniejszymi wpływami do
budżetu gminy, przy jednoczesnych
większych wydatkach (m.in. większy
wkład własny i niekwalifikowalność
VAT-u przy realizacji projektów
finansowanych ze środków UE)
niezbędne
będzie
precyzyjne
określenie wartości oraz źródeł
finansowania poszczególnych działań.

Do samorządów posiadających Strategię Rozwoju Ponadlokalnego skierowane będzie
dedykowane wsparcie zarówno z poziomu krajowego jak i regionalnego.
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego, której przygotowanie Państwu proponujemy będzie
opracowana
z wykorzystaniem
najnowszych,
technik
partycypacyjnych,
uwzględniających zastosowanie szerokiego wachlarza metod konsultacji z mieszkańcami.
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ZAKRES STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO
1. Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem
obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych.
2. Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii
rozwoju ponadlokalnego – ewaluacja ex-ante.
3. Ewaluacja ex-post, określająca stopień realizacji poprzednich, indywidualnych
strategii rozwoju z przedstawieniem możliwości podjęcia działań dotychczas
niezrealizowanych, a mogących przyczynić się do rozwoju obszaru.
4. Synteza diagnozy obecnej sytuacji obszaru oraz wniosków wynikających z analiz.
5. Przesłanki tworzenia, metodyki i zakresu Strategii.
6. Opis wymiaru terytorialnego wsparcia (zintegrowane podejście terytorialne,
obszary funkcjonalne, obszary strategicznej interwencji).
7. Analiza SWOT oraz określenie wyzwań rozwojowych obszaru i kierunków
interwencji.
8. Misja, wizja, cele strategiczne i priorytety rozwojowe obszaru.
9. Opis spójność z dokumentami strategicznymi i planistycznymi (UE, kraj, region) matryca komplementarności celów.
10. Plan operacyjny i finansowy wdrażania Strategii.
11. Opis systemu instytucjonalnego wdrażania Strategii wraz z opisem sposobu
włączenia partnerów publicznych i niepublicznych w ten proces.
12. Zasady i kryteria wyboru projektów.
13. Lista projektów strategicznych oraz komplementarnych.
14. Opis systemu monitorowania i oceny realizacji strategii oraz wskaźników.
15. Opis procesu konsultacji społecznych w oparciu o zasadę partnerstwa oraz
sprawozdanie z przebiegu tych prac i zaangażowania partnerów.
16. Streszczenie Obywatelskie.

DLACZEGO Z NAMI?
Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami z całej Polski.
Zajmujemy się wdrażaniem usprawnień organizacyjnych, udzielaniem wsparcia
eksperckiego przy realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
budową
modeli
kompetencyjnych
oraz
animowaniem
współpracy
międzynarodowej.
Nasi konsultanci posiadają bogate doświadczenie we współpracy z jednostkami
samorządu terytorialnego oraz w opracowywaniu kilkudziesięciu strategii
rozwojowych dla samorządu, biznesu i organizacji społecznych.
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KONTAKT
Anna Bielak - Dyrektor Biura Prokurent
tel.: 81 441 33 44; 81 532 14 25
ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7, 20-078 Lublin
e-mail: anna.bielak@fim.org.pl
www.fim.org.pl
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
20-078 Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7
tel./fax: (+48) 81 532 14 25; tel.: (+48) 81 441 33 44;
email: biuro@fim.org.pl I www.fim.org.pl
NIP: 712-308-96-56 I KRS: 0000290822;
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy
Instytut Doradztwa Innowacyjnego
20-454 Lublin, ul. Wyspiańskiego 34
NIP: 946-26-21-557 REGON: 060743160
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy Lublin –
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy
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