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Kraków  



Wymiar miejski polityki rozwoju, działania 
wspierające rozwój miast w kontekście realizacji 

New Urban Agenda i SDG 11 



• Wysokie znaczenie krajowej polityki miejskiej dzięki jej uwzględnieniu  

jako wymiaru polityki rozwoju w SOR 

 

• Podstawy wdrożeniowe w postaci projektów strategicznych SOR  

 

• Krajowe Forum Miejskiej inicjuje dialog w zakresie kierunków i podejścia  

do wdrażania konkretnych działań i inicjatyw mających wpływ na rozwój obszarów miejskich 

Krajowa polityka miejska w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) 

Strategia dla 
wszystkich miast 

bez względu na ich wielkość, 

położenie czy pełnione funkcje 

społeczne, gospodarcze i 

administracyjne 

Priorytetowo 
traktuje 

miasta średnie tracące funkcje 

społeczne i gospodarcze 

 

obszary zagrożone trwałą 

marginalizacją, w tym małe miasta 

Polityka 
przekrojowa 

Istotny wymiar zintegrowanej  

polityki regionalnej  

 

Integrująca polityki horyzontalne 

i sektorowe oddziałujące na miasta  

i obszary miejskie m.in. dot.: 

 

• reindustrializacji 

• spójności społecznej  

• skutecznego państwa 

• infrastruktury 



• 2,5 mld złotych całość alokacji  

• 26 projektów przedsiębiorców 

• 330 mln złotych - 3 projekty infrastruktury przeciwpowodziowej, 

• 14 projektów uczelni wyższych - 14,8 mln złotych 

• rekultywacja zdegradowanych terenów miast,  

3 miasta - 32 mln złotych 

• 2 umowy PFR z samorządami średnich miast 

 

Wsparcie innowacyjnych projektów przedsiębiorców, zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjnej miast średnich, inwestycje samorządów 

o charakterze prorozwojowym 

 

Finansowanie głównie z krajowych i regionalnych programów operacyjnych 

2014-2020, Funduszu Norweskiego i EOG 2014-2020  

Pakiet dla miast średnich 



23 mld złotych  

                       

 8 obszarów tematycznych 

 

• Zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału  

w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach 

 

Dostępność+ 



• Dotacje dla gmin na przygotowanie programów rewitalizacji  

– 1029 programów – 55 mln złotych dotacji – 45% wszystkich gmin 

 

• Modelowa Rewitalizacja Miast – 20 miast – 43,4 mln zł 

 

• Projekty Pilotażowe – Bytom, Łódź, Wałbrzych – 14,5 mln zł 

Pakiet Działań na rzecz wspierania rewitalizacji 



Mieszkanie+    

Rodzina 500+ 

 

 

• Zwiększenie dostępności do mieszkań 

• Zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb  

mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa 

 

Narodowy Program Mieszkaniowy  



 
• poprawa warunków rozwojowych oraz wspomaganie zintegrowanego 

i zrównoważonego rozwoju miast przez wykorzystanie wiedzy 

i doświadczeń 

 

• 3 sieci tematyczne – jakość powietrza, rewitalizacja, mobilność miejska 

 

• Wypracowanie Planów Ulepszeń – zbiorów rekomendacji  

do prowadzenia polityk krajowych 

Partnerska Inicjatywa Miast 

34 miasta 1,8 mln złotych 



HUMAN SMART CITIES  

25 projektów                       

42 mln złotych dofinansowania 

 

• Wdrożenie inteligentnych i pilotażowych rozwiązań 

technologicznych, a także innowacji społecznych 

 

Kreowanie dalszego rozwoju miast jest możliwe przy aktywnym 

udziale mieszkańców, gdyż to oni najlepiej znają swoje potrzeby,  

oraz są odbiorcami wypracowanych rozwiązań 

 



25 mld złotych łączna wartość alokacji wraz z projektami  

komplementarnymi  

 

24 obszary funkcjonalne  

 

 

• Zwiększenie efektywności interwencji poprzez wdrożenie zintegrowanych 

projektów, które w sposób kompleksowy odpowiadają na potrzeby i 

problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  


