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Projekty Związku Miast Polskich realizowane z miastami i dla miast

wypracowanie narzędzi 
efektywnego zarządzania 

zintegrowanym i zrównoważonym 
rozwojem miast

tworzenie platform 
wymiany doświadczeń 
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samorządom, wykorzystując 
różne formy i narzędzia komunikacji
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System monitorowania usług publicznych

Będzin, Bielsko-Biała, 
Bydgoszcz, Bytom, Cieszyn, 

Czeladź, Częstochowa, 
Dabrowa Górnicza, Gliwice, 
Jarocin, Jaworzno, Knurów, 
Kozienice, Karków, Krosno, 

Kutno, Lublin, Mysłowice, 
Płońsk, Rybnik, Rzeszów, 

Tychy, Wyszków, 
Zabrze, Żory

Koncepcja systemu 
monitorowania usług publicznych
Powszechnie dostępny, elektroniczny 
system bazodanowy, z możliwością 
prezentacji oraz raportowania,
jako narzędzie zarządzania 
w administracji publicznej

Wyższa jakość i efektywność 
dostarczania usług publicznych 
jako efekt lepszego zarządzania

Całkowita wartość projektu 
w latach 2016-2018: 9,2 mln zł, 
w tym część ZMP: 1 mln zł
Partnerzy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Związek 
Powiatów Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów

Poziom dofinansowania: 100%

Dziedziny:
  - podatki i opłaty lokalne  
  - zarządzanie nieruchomościami
  - drogownictwo i transport
  - ochrona środowiska
  - inwestycje i budownictwo
  - geodezja i kartografia

Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą
ukierunkowane na rozwój uczniów 
i kluczowych kompetencji uczniów

Grupy Wymiany Doświadczeń
miejska: Bydgoszcz, Dzierżoniów, Goleniów,
Kielce, Kutno, Lublin, Poznań 

miejsko-wiejska: Błonie, Długosiodło, Dopiewo, 
Koziegłowy, Lubicz, Morawica, Sępólno Krajeńskie 

powiatowa: 9 powiatów

Całkowita wartość projektu
w latach 2016-2018: 2,8 mln zł,
w tym część ZMP: 830 tys. zł
w latach 2018-2020: 3,17 mln zł,
w tym część ZMP: 783 tys. zł
Partner: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Poziom dofinansowania: 100%

Zarządzanie oświatą 
ukierunkowane na kształtowanie 
kompetencji kluczowych uczniów 

niezbędnych do poruszania się 
na rynku pracy

Nowoczesne systemy 
kształcenia

Uczniowie posiadają 
kompetencje potrzebne 

do wejścia na rynek pracy

Podnoszenie jakości i efektywności usług administracyjnych 
w miastach w zakresie podatków 

i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami

Częstochowa, 
Gorzów Wielkopolski, Kalisz, 

Milanówek, Rejowiec Fabryczny, 
Ruda Śląska, Tarnów, Zielona Góra

Lepsze zarządzanie 
w obsłudze podatników w urzędach 
w zakresie opłat i podatków lokalnych

Poprawa jakości obsługi klienta 
w obszarze zarządzania nieruchomościami 
– kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców 
i inwestorów

Całkowita wartość projektu 
w latach 2016-2018: 2,8 mln zł

Poziom dofinansowania: 100%

Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrz-miejskim

Dąbrowa Górnicza, Przemyśl, 
Stalowa Wola, Starachowice, 
Wałbrzych, Wyszków 

Działanie I: Założenia monitoringu rozwoju 
lokalnego na poziomie miast 
(1 maja 2018 – 31 stycznia 2019) 

Działanie II: Założenia monitoringu rozwoju 
lokalnego na poziomie wewnątrzmiejskim 
(1 października 2018 – 31 października 2019)

Podmioty odpowiedzialny: Krajowy Instytut 
Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Całkowita wartość projektu: 1,1 mln zł, 
ZMP: 385 tys. zł

Opracowanie założeń systemu 
monitorowania rozwoju lokalnego – 

zarówno w zakresie stanu realizacji 
przedsięwzięć rozwojowych, w tym 

rewitalizacyjnych, jak i dynamiki rozwoju, 
w ujęciu wieloletnim

(wskaźniki zrównoważonego rozwoju, 
wskaźniki programu rewitalizacji, wskaźniki 
realizacji zamierzeń, system bieżącej oceny 

i aktualizacji strategii/programu) w celu 
wdrożenia ich w innych działaniach 

realizowanych przez MIiR)



Rozwój partnerstwa publiczno–prywatnego w Polsce

PPP jako narzędzie realizacji 
wysokojakościowych inwestycji 
publicznych 

Stały poziom wydatków bieżących 
bez obciążania indywidualnego wskaźnika 
zadłużenia

PPP – jedno z narzędzi new public 
governance

Udział partnerstwa lokalnego 
w rozwoju lokalnym

Ponad 1200 przedstawicieli miast 
i gmin przeszkolonych w dziedzinie PPP

11 numerów Biuletynu PPP, w każdym 
m.in. przykład konkretnej inwestycji

Całkowita wartość projektu 
w latach 2017-2019: 10,9 mln zł, 
konsorcjum ZMP i ZPP: 1,6 mln zł
Partnerzy: Ministerstwo Rozwoju, 

Związek Powiatów Polskich, 
Konfederacja Lewiatan, 
Fundacja Centrum PPP

Poziom dofinansowania: 100%

12 miejsc realizujących PPP: 
Gdańsk, Kobylnica, 

Konstancin-Jeziorna, Kraków, 
Nowy Sącz, Oława, Płock, Sierpc, 

Sopot, Solec Zdrój, Świdnica, 
Warszawa 

oraz szkolenia dla służb 
finansowych w Gdańsku, 

Katowicach, Poznaniu i Warszawie

Przestrzeń dla partycypacji

Przestrzeń dla partycypacji I
25 gmin w projekcie; 17 miast członkowskich: 
Brzeziny, Bydgoszcz, Cieszyn, Gorzów Wlkp., 
Kielce, Kórnik, Legnica, Olsztyn, Piaseczno, 
Rawa Mazowiecka, Rybnik, Serock, Starachowice, 
Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Wołomin

Przestrzeń dla partycypacji II
22 gminy w projekcie – nabór trwa

Całkowita wartość projektu 
prawie 2 mln zł, z czego 1,7 mln środki UE,
w tym część ZMP 182 tys. zł

Partnerzy: Pracownia Badań i Innowacji 
Społecznych „Stocznia” (lider), Fundacja 
Napraw Sobie Miasto, Fundacja Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych, Pracownia 
Zrównoważonego Rozwoju

Wsparcie 25 JST 
w przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych w zakresie 
dokumentów planistycznych przy 

aktywnym udziale mieszkańców

Pomoc od wczesnego 
etapu planowania 

do opracowania 
i przedłożenia Radzie Miasta 

uzgodnionych projektów 
miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego

Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT

Bielsko-Biała (Agencja 
Rozwoju Regionalnego SA Bielsko-Biała, 

we współpracy z miastem), Gdańsk 
(3 sieci, w tym polski lider 

projektu BoostInno),  Gdynia, Katowice,  
Koszalin, Kraków, Lublin (3 sieci), Łódź, 

Poznań (2 sieci, w tym polski lider 
projektu Gen-Y City), Radlin, Toruń, 

Warszawa, Wrocław oraz polscy 
członkowie Lokalnych Grup 

Działania z sieci URBACT

Obecnie trwa nabór dla miast do Sieci 
Planowania Działań (do 17 kwietnia)

Zintegrowany rozwój miast

Metoda URBACT jako narzędzie 
zintegrowanego rozwoju lokalnego

Agenda Miejska UE

Partnerska Inicjatywa Miast

Deklaracja Katowicka - COP24

Szacunkowy budżet 
każdego miasta Sieci URBACT 
to powyżej 30 tys. € na rok, z czego poniesione 
wydatki refundowane są w wysokości 85% 
(wkład własny to 15%)

Wsparcie przedsiębiorczości rodzinnej – 
lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych

Chorzów, Częstochowa, Gdynia, 
Grodzisk Mazowiecki, Kalisz, 
Kutno, Starogard Gdański

Całkowita wartość projektu 
w latach 2018-2020: 2,8 mln zł, 

Partner: 
Stowarzyszenie Inicjatywa 
Firm Rodzinnych

Pierwszy w Polsce 
kompleksowy projekt z udziałem 

samorządów na rzecz 
lokalnych firm rodzinnych

Wypracowanie nowej generacji 
programów rozwoju lokalnego 

we współdziałaniu i w oparciu 
o potencjał lokalnych firm

Poprawa efektywności działań 
na rzecz rozwoju wspólnych problemów 

firm rodzinnych w krytycznych dla ich 
rozwoju obszarach

ZMP i miasta w odbudowie niepodległości
Sto lat Związku Miast Polskich – wspólny obraz pamięci

Ok. 80 miast nadesłało materiały 
informacyjne i zdjęciowe do 

wspólnego „Archiwum Miast”

Powstały:
- archiwum internetowe, dzięki 
materiałom nadesłanym z miast i instytucji 
miejskich. Archiwum buduje wspólną pamięć 
o znaczeniu pracy społeczności lokalnych 
w tworzeniu polskiej państwowości

- książka „Sto lat Związku Miast 
Polskich 1917-2018”, która przedstawia 
rolę w II RP oraz dorobek po restytucji 
w roku 1990

- wystawa „Samorządni i Niepodlegli” 
w 3 miastach ZMP

Całkowita wartość projektu 
czerwiec–listopad 2018: 140 750 zł

Dofinansowanie: 115 tys. zł

Polsko-norweska pomoc 
dla podniesienia efektywności energetycznej na Ukrainie

Chorzów, Karczew, Kielce, Kobyłka, 
Kraśnik, Ostrowiec Świętokrzyski, 

Płock, Ruda Śląska, Sosnowiec, Ząbki
5 miast ukraińskich: Biała Cerkiew, 

Korosteń, Tarnopol, Winnica, Żytomierz

Wymiana doświadczeń 
i podnoszenie kompetencji 
urzędników miejskich odpowiedzialnych 
za przygotowanie inwestycji z zakresu 
efektywności energetycznej (EE)

Opracowanie modelowych 
dokumentów do przygotowania 
i realizacji inwestycji z zakresu EE, 
w modelu PPP w tym w formule ESCO 
(finansowanie z oszczędności w zużyciu 
energii), z wykorzystaniem doświadczeń 
norweskich

Wartość projektu 
w 2018 roku: 1,14 mln zł

Partnerzy: Norweski Związek Władz 
Lokalnych i Regionalnych, Związek Miast 

Ukrainy i Stowarzyszenie Miast 
Energoefektywnych Ukrainy

Poziom dofinansowania: 100%

Zarządzanie miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu 
partnerstwa i współpracy - adaptacja do warunków ukraińskich

Polskie miasta: 
Gąbin (k/Płocka), Grodzisk Mazowiecki, Płock 

Ukraińskie samorządy: 
miasto Żytomierz, Emilczyńska OTG* 

i Stanisziwska OTG (obwód żytomierski)
*OTG (ukr.) – połączona gmina

Transfer polskich doświadczeń 
zarządzania miastem w modelu 
partnerstwa i współpracy 
do samorządów ukraińskich, zwłaszcza 
nowo powstających OTG (połączonych 
gromad)

Wzmocnienie kompetencji kadr 
pracujących w ukraińskich gminach

Pogłębienie istniejącej i stymulowanie 
nawiązania nowej współpracy 
partnerskiej przez samorządy 
uczestniczące w projekcie 

Całkowity koszt projektu: 
295 tys. zł, dotacja: 261 tys. zł

Partnerzy: Związek Miast Ukrainy, 
miasto Płock

Dofinansowanie: 88,6%

Wystawa „Wypędzeni 1939… 
Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”

Prezentacje w roku 2018
1. Dokumentationszentrum Prora  
    (Niemcy) - 1 stycznia do 7 kwietnia

2. Muzeum Narodowe w Szczecinie
    29 marca - 6 kwietnia

3. Kulmhof / Chełmno nad Nerem
    25 kwietnia – 20 września 

4. Ratusz w Schwedt (Niemcy)
    9 października – 23 listopada

Ekspozycjom towarzyszył 
dodatkowy program: 
pokazy filmowe, zajęcia z młodzieżą

Koszt projektu w roku 2018:  
50 tys. zł (w 90 % z dotacji)

Partnerzy: IPN Oddział w Poznaniu, 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego


