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Projekty Związku Miast Polskich realizowane z miastami i dla miast

dostarczenie miastom 
narzędzi efektywnego 

zarządzania zintegrowanym 
i zrównoważonym rozwojem

tworzenie platform 
wymiany doświadczeń 

i wiedzy pomiędzy 
miastami

wsparcie, doradztwo 
i dostarczanie eksperckiej 
wiedzy tam, gdzie jest na nią 

zapotrzebowanie

udostępnianie wypracowanych 
przez miasta rozwiązań innym 

samorządom wykorzystując 
różne formy i narzędzia komunikacji

ponad

miast

projektów

200
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2016+

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 do�nansowania: 100%

Przestrzeń dla partycypacji

Bydgoszcz, Cieszyn, Jordanów, 
Kórnik, Legnica, Michałowice, Olsztyn, Radomsko, 

Rybnik, Słupsk, Tychy, Wałbrzych, Wołomin

Drugi nabór pod koniec stycznia 2017

Całkowita wartość projektu 
w latach 2016-2018 to prawie 2 mln zł, 

w tym część ZMP: 182 tys. zł

Poziom do�nansowania: 100%
Partnerzy projektu: Fundacja Pracownia 

Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 

Fundacja Napraw Sobie Miasto, 
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Partycypacyjny model 
planowania  przestrzennego w gminach

Ewaluacja działań konsultacyjnych 
w planowaniu przestrzennym

Aktywny udział mieszkańców
od wczesnego etapu planowania do 
opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia 
uzgodnionych projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
lub jego zmian

 

Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego w Polsce

12 miejsc realizujących PPP: 
Dębe Wielkie, Gdańsk, Kraków, Nowy Sącz, 
Oława, Radzymin, Sierpc, Smołdzino, Solec 

Zdrój, Świdnica, Warszawa, Wrocław

Całkowita wartość projektu 
w latach 2017-2019: 10,9 mln zł, 

w tym część konsorcjum ZMP i ZPP: 1,6 mln zł

Poziom do�nansowania: 100%
Partnerzy projektu: Ministerstwo Rozwoju, 

Związek Powiatów Polskich, Konfederacja Lewiatan

PPP jako narzędzie realizacji 
inwestycji publicznych 

PPP – jedno z narzędzi new public 
governance

Udział partnerstwa lokalnego, w tym 
z sektorem prywatnym, w rozwoju lokalnym

11 numerów Biuletynu PPP, w każdym 
przykład konkretnej inwestycji

Polsko-norweska współpraca dla poszanowania energii i klimatu

Bielsko-Biała, Bydgoszcz, 
Lublin, Milanówek, Pałecznica, 
Płońsk, Raciechowice, Rumia, 
Sopot, Sztum

Całkowita wartość projektu 
w latach 2016-2017: 1,5 mln zł, 
w tym 500 tys. zł dla 10 JST realizujących 
mikrogranty oraz 157 tys. zł na wizytę 
studyjną w Norwegii dla miast - laureatów 
otwartego konkursu

Poziom do�nansowania: 100%
Partnerzy projektu: Stowarzyszenie 
Polska Sieć Energie Cités, Norweski Związek 
Władz Lokalnych i Regionalnych

Wsparcie dla miast i gmin 
w przygotowaniu większych projektów 

w dziedzinie efektywności energetycznej 
i wykorzystania odnawialnych

 źródeł energii

Przygotowanie do efektywnego wykorzystania 
możliwości �nansowych w przyszłości 
na projekty inwestycyjne w dziedzinie 

efektywności energetycznej
 i odnawialnych źródeł energii

Lepsza jakość życia w JST poprzez działania 
pro-klimatyczne i pro-ekologiczne

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: Powiat Bialski, Powiat Bocheński, Powiat 
Gorlicki, Powiat Jędrzejowski, Powiat Kielecki, Powiat 
Lubaczowski, Powiat Nowosolski
 

Całkowita wartość projektu 
w latach 2016- 2018:  2,8 mln zł, 
w tym część ZMP: 830 tys zł

Poziom do�nansowania: 100%
Partnerzy projektu: Ośrodek Rozwoju Edukacji

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

Wsparcie demokracji na Ukrainie

Kobyłka, Kostrzyn n/Odrą, 
Mszczonów, Nowy Tomyśl, Solec Kujawski, 

Wieruszów Planowanie strategiczne 
w zarządzaniu gminą, planowanie poprawy 
jakości usług publicznych, partnerstwo miast

Przekazanie polskiego doświadczenia 
decentralizacji, rozpoczynającym proces 
decentralizacji hromadom ukraińskim

Wizyta studyjna powiązana z praktyką 
wdrażania strategii rozwoju gminy na Ukrainie

Całkowita wartość projektu w 2016 r.: 78 tys. zł

Całkowita wartość projektu 
w 2016 r.: 315 tys. zł, do�nansowanie 
ze środków zewnętrznych: 285 tys. zł

Poziom do�nansowania: 90%
Partnerzy projektu:  Związek Miast Ukrainy

Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT

Gdańsk (polski lider projektu 
BoostInno), Gdynia, Katowice, Kielce, 
Kraków, Lublin, Łomża, Łódź, Poznań 
(polski lider projektu Gen-Y City), 
Warszawa, Wrocław oraz polscy członkowie 
Lokalnych Grup Działania z sieci URBACT

Całkowita wartość projektu 
w latach 2016-2017: 100 tys. euro

Poziom do�nansowania: 100%

Partnerzy projektu:
Śląski Związek Gmin i Powiatów

Zintegrowany rozwój miast

Metoda URBACT jako narzędzie 
zintegrowanego rozwoju lokalnego

Agenda Miejska UE

Partnerska Inicjatywa Miast

Partnerstwa samorządowe
jako narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego 

Całkowita wartość projektu 
w latach 2012-2016: 10,6 mln zł, 
w tym część ZMP: 7,8 mln zł

Poziom do�nansowania: 90%

Partnerzy projektu: Norweski Związek Władz 
Lokalnych i Regionalnych, Związek Powiatów 
Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP

Współpraca samorządów 
w obszarach funkcjonalnych

Strategiczne planowanie rozwoju 
w obszarach funkcjonalnych

Długofalowe planowanie �nansowe 
inwestycji prorozwojowych

Zintegrowane zarządzanie 
terytorialne w obszarach funkcjonalnych

udział 2553 przedstawicieli 
miast, 940 instytucji, w tym 
ponad 230 podmiotów spoza 
sektora samorządowego

Aktualnie przygotowujemy nowy projekt wsparcia dla miast dotyczący wdrażania 
polityki miejskiej, �nansowany ze środków MF EOG 2015-2020

System Monitorowania Usług Publicznych

Członkowie 
Grupy Wymiany Doświadczeń w 6 obszarach:
- podatki i opłaty lokalne  
- zarządzanie nieruchomościami
- drogownictwo i transport
- ochrona środowiska
- inwestycje i budownictwo
- geodezja i kartogra�a

Skład grup będzie zde�niowany 
w I półroczu 2017

Całkowita wartość projektu 
w latach 2017-2018: 9,2 mln zł, 
w tym część ZMP: 1 mln zł

Poziom do�nansowania: 100%

Partnerzy projektu: Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd 
Statystyczny, Związek Powiatów Polskich, Śląski 
Związek Gmin i Powiatów

Koncepcja systemu 
monitorowania usług publicznych 

Powszechnie dostępny, elektroniczny system 
bazodanowy składający się z modułu 

monitorującego wyposażonego w funkcjonalności 
prezentacji oraz raportowania jako narzędzie 

zarządzania w administracji publicznej

Wyższa jakość i efektywność 
dostarczania usług publicznych 

jako efekt lepszego zarządzania

Polsko-norweskie wsparcie 
dla efektywności energetycznej w miastach ukraińskich

5 miast ukraińskich

Całkowita wartość projektu 
w 2017 r.: 775 tys. zł

Poziom do�nansowania: 100%

Partnerzy projektu:
Norweski Związek Władz Lokalnych,

Związek Miast Ukrainy,
Stowarzyszenie Miast 

Energoefektywnych (Lwów)

Podnoszenie kompetencji 
w zakresie zarządzania efektywnością 
energetyczną w miastach ukraińskich i polskich

Wizyty studyjne przedstawicieli polskich 
i ukraińskich miast w Norwegii

Wizyty studyjne przedstawicieli miast 
ukraińskich w polskich miastach

Przygotowanie studium wykonalności 
dla pilotażowego przedsięwzięcia w wybranym 
mieście ukraińskim


