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KONTEKST REALIZACJI PROJEKTU  
„PILOTAŻ CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO” (1/3) 

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 
roku (SOR) i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) został położony nacisk 
na podniesienie roli i wzrost odpowiedzialności lokalnych JST za procesy kreowania 
warunków do rozwoju.  

Zasady selektywności i koncentracji wsparcia wymuszają na samorządach lokalnych 
przygotowanie dojrzałych pomysłów na rozwój, zorientowanych na poprawę sytuacji 
społeczno-gospodarczej, z uwzględnieniem prognoz demograficznych, szacunku kosztów 
w perspektywie wieloletniej, z aktywnym udziałem mieszkańców, lokalnych interesariuszy 
i w partnerstwie z sąsiednimi samorządami. 

Przygotowanie do planowania rozwoju nie powinno polegać wyłącznie na kształceniu 
umiejętności prawidłowego wypełniania wniosków o dofinansowanie ani na 
bezwzględnym wzroście wartości skutecznie pozyskanych dotacji, lecz na nabyciu i 
utrwaleniu przez JST kluczowych kompetencji diagnozowania potrzeb społeczności 
lokalnych, planowania strategicznego oraz zarządzania procesami inwestycyjnymi. 
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Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) – podstawa i idea projektu 

• to projekt strategiczny wskazany w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a 
także w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, 

• projekt polegający na powołaniu instytucji zarządzanej na poziomie krajowym (z 
możliwością rozszerzenia o sieć instytucji regionalnych), oferującej kompleksowe 
doradztwo dla gmin i powiatów w zakresie: 

  planowania strategicznego i planowania przestrzennego, 

 przygotowania projektów do realizacji (m.in. aspekty prawne, efektywność 
ekonomiczna, kwestie środowiskowe, zamówienia publiczne, PPP; wsparcie w 
zakresie przestrzegania prawa europejskiego; pozyskiwania środków 
finansowych z różnych źródeł), 
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Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) – cel główny projektu 

• wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych (gminnych i 
powiatowych), w tym przede wszystkim poprawa ich kompetencji do zarządzania 
strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych 
przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z innymi  
samorządami.  

 

PILOTAŻ Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) 

• ma na celu przetestowanie tego rozwiązania przed wypracowaniem docelowego 
modelu Centrum Wsparcia Doradczego, jako formuły doradczego wspierania 
samorządów terytorialnych w procesie strategicznego zarządzania rozwojem, 

• wsparcie najsłabszych gospodarczo obszarów w każdym województwie. 
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Dla partnerów: 

• Komponent I – doradztwo w planowaniu strategicznym, kończące się przygotowaniem 
strategii terytorialnej wraz z pakietem projektów kluczowych  

 strategia terytorialna – dokument spełniający wymogi art. 23 Rozporządzenia 
ogólnego – CPR oraz zawierający analizy na potrzeby opracowania strategii 
rozwoju ponadlokalnego, zdefiniowanej w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o 
zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1378). 

• Komponent II – doradztwo projektowe dla pakietu projektów przygotowanych przez 
partnerstwa JST w ramach Komponentu I (dla każdego projektu z pakietu wypracowana 
zostanie wstępna analiza wykonalności oraz wstępny harmonogram realizacji projektu; 
dla wybranego przez partnerstwo jednego projektu - zarys wniosku o dofinansowanie 
projektu wraz z analizą sektorową.) 
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Dla partnerów: 

• zainicjowanie i wzmocnienie już istniejącej współpracy najsłabszych gospodarczo JST, 

• przekazanie dobrych praktyk z zakresu współpracy międzyinstytucjonalnej, wymiany 
doświadczeń między samorządami tworzącymi obszar funkcjonalny, partycypacji 
społecznej oraz zarządzania opartego na wiedzy i priorytetyzacji, 

• wsparcie doradcze partnerstw JST, mających pomysł na współpracę długofalową, w tym 
w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów kluczowych, 

• wsparcie doradcze w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków na cele 
rozwojowe pochodzących z różnych źródeł oraz dokonywania adekwatnego montażu 
finansowego – wzrośnie rola instrumentów zwrotnych, kapitału inwestycyjnego i 
partnerstwa publiczno-prywatnego.  

• MODERATOR/OPIEKUN/DORADCA dla partnerstw – doradztwo uczestniczące. 
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Dla partnerów: 

• przedsięwzięcia wypracowane w ramach projektu (pilotażu CWD), powinny mieć 
preferencyjny dostęp do źródeł finansowania polityki spójności UE na lata 2021-
2027, w tym w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych.  

 Jest to jednak uwarunkowane negocjacjami z Komisją Europejską, ostatecznym 
kształtem programów operacyjnych oraz decyzjami komitetów monitorujących 
nt. kryteriów wyboru projektów oraz gotowością tych projektów do realizacji i 
dostępnością środków finansowych. Zakłada się również, że pakiety projektów 
mogą uzyskać finansowanie w ramach innych funduszy będących w dyspozycji 
Ministra, m.in. w formule porozumienia terytorialnego. 

• Tak więc udział w projekcie CWD dotyczy wyłącznie wsparcia eksperckiego przy 
tworzeniu dokumentów programowych oraz wynikających z nich projektów. Projekt 
pilotażu nie przewiduje wsparcia finansowego na realizację wypracowanych 
projektów oraz nie gwarantuje preferowania projektów wypracowanych w ramach 
pilotażu CWD w późniejszym staraniu się o wsparcie finansowe. 
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Ogólne: 

• wypracowanie rekomendacji dla docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, 
jako formuły doradczego wspierania samorządów terytorialnych w procesie 
strategicznego zarządzania rozwojem, uwzględniającej zróżnicowania regionalne i 
specyficzne potrzeby lokalne, a także rolę poziomu regionalnego i krajowego w 
kreowaniu polityki rozwoju regionalnego.  
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ETAP I 
III-IV kwartał 
2020 

wsparcie wyboru 
partnerstw i 
przygotowanie 
metodyki pracy  

• Plan pilotażu CWD zawierający opis metodyki 
doradztwa; nawiązana zostanie współpraca 
doradców z partnerstwami 

ETAP II 
I-IV kwartał 
2021 

planowanie rozwoju 
obszarów 

• Plan pracy partnerstwa,  
• Portret obszaru partnerstwa (pogłębiona 

diagnostyka problemów, wyzwań i 
potencjałów), 

• Strategia terytorialna oraz pakiet projektów 
realizujących strategię 

ETAP III 
IV kwartał 
2021 

opracowanie 
projektów 

• wstępna analiza wykonalności oraz 
wstępny harmonogram realizacji projektu dla 
każdego projektu z pakietu 

 

ETAP IV 
I kwartał  
2022 

podsumowanie 
pilotażu 

• zarys wniosku o dofinansowanie dla 
wybranego przez partnerstwo projektu 
kluczowego wraz z analizą aspektów 
realizacyjnych 

• Raporty podsumowujące projekt, 
rekomendacje dla różnych partnerstw 

4 etapy realizacji projektu w okresie 18 miesięcy  

SZCZEGÓŁOWE ETAPY REALIZACJI PROJEKTU 
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Projekt skierowany jest do: 

• partnerstw obejmujących JST z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, 
zgodnie z delimitacją określoną w analizie PAN 

  przy czym gminy zmarginalizowane muszą stanowić min. 40% obszaru 
partnerstwa albo liczby ludności partnerstwa, 

LUB 

• partnerstw JST obejmujących małe miasto liczące do 20 tys. mieszkańców 
(pełniące funkcję stolicy powiatu) wraz z jego obszarem funkcjonalnym 

 przy czym JST tworzące ten obszar nie mogą być położone na obszarze 
realizacji ZIT miast wojewódzkich.  

 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od tej zasady, które muszą 
być uzgadniane indywidualnie. 

JST wchodzące w skład partnerstwa muszą ze sobą sąsiadować, gdyż sąsiedztwo 
geograficzne jest kryterium funkcjonalności.  
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Rekomenduje się, aby: 

• w skład partnerstwa wchodziły gminy (min. 3) i powiat (z racji 
komplementarności usług publicznych na całym obszarze),  

 w tym np. sąsiadujące średnie miasto, które nie należy do obszaru 
wskazanego w analizie PAN, ale wnioskodawcy wykażą jego powiązania 
funkcjonalne z beneficjentem projektu.  

• miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (wraz ze swoim MOF) 
planujące aplikację do POPT w celu uzyskania wsparcia doradczego na 
przygotowanie Planu działań ZIT nie uczestniczyły w pilotażu CWD (jeśli zakres 
rzeczowy doradztwa/dotacji będzie tożsamy lub zbliżony do objętego CWD, ze 
względu na ryzyko wystąpienia podwójnego finansowania). 
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BENEFICJENCI  
„PILOTAŻU CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO” (2/2) 



Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu pilotażowego 
CWD założyło, że: 
• łączna liczba partnerstw w całym kraju nie może być większa niż 38, 
• wsparcie przeznaczone jest dla partnerstw JST w każdym województwie. 

W związku z tym, że samorządy województw prowadzą politykę rozwoju na 
swoim obszarze, MFiPR zaprosiło regiony do współpracy i powierzyło im zadanie 
wyboru partnerstw. Wybór nastąpi w oparciu o podane przez MFiPR kryteria 
zawarte w "Zasadach wyboru partnerstw do pilotażu CWD". Przy czym 
samorządy terytorialne tworzące partnerstwo muszą wyrazić chęć i zgodę na 
udział w projekcie poprzez złożenie odpowiednich dokumentów. 

 

Ocena prowadzona będzie na podstawie listy sprawdzającej w oparciu o 
formularz informacyjny wypełniony przez partnerstwo. 
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Ocena: 0/1, przy czym 0 oznacza brak kwalifikacji do projektu CWD. 

Wybrane zostaną partnerstwa spełniające wszystkie warunki wyboru partnerstw.  
W przypadku większej ilości partnerstw niż 2, decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

  

 

1. Obszar partnerstwa 

JST partnerstwa muszą pochodzić z grona potencjalnych beneficjentów, zgodnie z 
kryteriami wskazanymi przez MFiPR (co było omówione wcześniej). 
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2. Istotne dla rozwoju partnerstwa powiązania funkcjonalne wewnątrz obszaru 

• partnerstwo zobowiązane jest wykazać powiązania funkcjonalne i obszary 
współpracy istotne dla rozwoju partnerstwa (wykorzystując dostępne badania, 
analizy, dokumenty strategiczne), 

• partnerstwo widzi wspólne cele i korzyści dla wszystkich partnerów z zawiązania 
partnerstwa np. z rozwiązanie wspólnego dla obszaru problemu lub określenie 
wspólnej polityki rozwoju obszaru funkcjonalnego tworzonego przez partnerów. 

W przypadku, gdy w skład obszaru partnerstwa wchodzą JST, które nie są 
beneficjentem projektu, to partnerstwo musi wykazać ich powiązania funkcjonalne. 
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3. Spójność koncepcji partnerstwa i potencjału współpracy na danym obszarze z 
polityką rozwoju samorządu województwa 

• wykazanie, że idea współpracy partnerstwa wpisuje się w cele polityki rozwoju 
samorządu województwa (aktualną lub projekt strategii rozwoju województwa),  

• wykazanie doświadczenia w zakresie umiejętności współpracy z innymi partnerami 
(wskazanie obszarów współpracy, przekazanie informacji o realizowanych wspólnie 
projektach – jakie, w jakiej formule współpracowano i jak długo trwała 
współpraca). 
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4. Podstawowy stopień instytucjonalizacji 

• powołanie rady partnerstwa, złożonej z przedstawicieli wszystkich JST partnerskich 
wraz z wyborem jej przewodniczącego oraz zobowiązanie się partnerów do 
zgodnej i odpowiedzialnej współpracy w perspektywie trwania 
projektu. Zaproszenie do rady partnerstwa przedstawicieli środowisk interesariuszy 
społecznych i gospodarczych (powinno się odbyć w trakcie wdrażania projektu - nie 
jest wymagane na etapie wyboru partnerstw), 

• powołanie koordynatora projektu ze strony partnerstwa, 

• złożenie deklaracji woli zgodnej współpracy w perspektywie trwania projektu oraz 
deklaracji, że w perspektywie dłuższej, horyzontalnej będą dążyć do uwspólnienia 
organizacji świadczenia usług publicznych na obszarze partnerstwa. 

 

Powyższe trzy aspekty powinny zostać udokumentowane w podpisanym przez 
wszystkich partnerów liście intencyjnym (lub innym dokumencie, tj. umowa 
partnerstwa, statut stowarzyszenia/związku, uchwała organu 
stowarzyszenie/związku). 
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4. Podstawowy stopień instytucjonalizacji - cd 

• złożenie deklaracji o gotowości do podjęcia pracy zdalnej w trakcie realizacji 
projektu oraz opisanie dotychczasowych praktycznych doświadczeń w tym 
zakresie, 

• złożenie deklaracji upublicznienia wyników diagnozy przygotowanej w ramach 
projektu i organizacji debaty publicznej nt. strategii terytorialnej. 

 

5. Akceptacja metodyki doradztwa  

• złożenie deklaracji, zgodnie z którą akceptuje zakres doradztwa oferowany w 
projekcie. 
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• wypełniony formularz informacyjny, 

• załączniki: 

 dokument potwierdzający wolę współpracy JST w partnerstwie (list 
intencyjny lub inny dokument: umowa partnerstwa, statut 
stowarzyszenia/związku, uchwała organu stowarzyszenie/związku), 

 dokument potwierdzający powołanie rady partnerstwa, wskazującej jej 
skład oraz przewodniczącego rady, 

 dokument stanowiący pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do 
reprezentowania partnerstwa. 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 
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17.09.2020 
(czw) 

spotkanie informacyjne z JST (on-line) 

17-24.09.2020 
(czw-czw) 

zawiązywanie partnerstw JST i przesłanie do Urzędu 
Marszałkowskiego formularzy informacyjnych z 
wymaganymi załącznikami. 

25-30.09.2020  

(pt-śr) 

ocena przesłanych propozycji partnerstw przez Urząd 

Marszałkowski 

1-5.10.2020  
(czw-pon) 

przygotowanie przez Urząd Marszałkowski dokumentacji 

dot. dwóch wybranych partnerstw i przekazanie jej do 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 

13.10.2020 
  

decyzja MFiPR dotycząca wyboru partnerstw do projektu 

pilotażu 

15.10.2020 konferencja otwierająca rozpoczęcie projektu CWD 

1.11.2020 rozpoczęcie pracy ekspertów w partnerstwach 

ZGŁASZANIE PARTNERSTW, TERMINY (1/2) 
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Ze względu na bardzo krótki termin na zgłaszanie partnerstw do Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej prosimy o przesłanie formularzy informacyjnych 
partnerstw wraz z wymaganą dokumentacją w terminie do 24 września 2020 r.  

na adres mailowy:  

cwd@kujawsko-pomorskie.pl 

oraz jednocześnie w wersji drukowanej na adres: 

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń 
z dopiskiem „Projekt pilotażowy CWD” 

Przesłana dokumentacja drukowana musi być tożsama z dokumentacją przesłaną drogą 
elektroniczną. W przypadku różnienia się dokumentacji, złożona propozycja 
partnerstwa może zostać odrzucona. 
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ZGŁASZANIE PARTNERSTW, TERMINY (2/2) 

Informacja na temat projektu oraz formularz informacyjny znajduje się na:  

www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka: 

Rozwój regionalny/Planowanie strategiczne i przestrzenne/Projekt pilotażowy Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Regionalnej – Centrum Wsparcia Doradczego 

 



Dziękuję za uwagę 

www.KUJAWSKO-POMORSKIE.pl/planowanie 
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