
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres wymagań i obowiązków: czwarte 

zaproszenie do składania wniosków 

 

Inicjatywa Urban Innovative Actions (UIA) 

 

15/10/2018 – 31/01/2019 

 

 

 

  



2 
 

Spis treści 

 

1. Wprowadzenie ................................................................................................................................ 3 

2. Kwalifikujące się organy władzy — kto może złożyć wniosek ......................................................... 4 

2.1     Kwalifikujący się wnioskodawcy należący do pierwszej kategorii:............................................ 6 

2.2     Kwalifikujący się wnioskodawcy należący do drugiej kategorii to 

stowarzyszenia/ugrupowania władz miejskich nieposiadające statusu prawnego zorganizowanych 

aglomeracji .......................................................................................................................................... 8 

2.3     Wymogi wspólne dotyczące kwalifikujących się władz miejskich ............................................. 9 

3. Zakres tematyczny czwartego zaproszenia do składania wniosków ............................................. 11 

3.1     TRANSFORMACJA CYFROWA ................................................................................................... 12 

3.2     ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE ZIEMI, ROZWIĄZANIA NATURALNE W MIASTACH ....... 14 

3.3 UBÓSTWO MIEJSKIE .............................................................................................................. 17 

3.4 BEZPIECZEŃSTWO MIEJSKIE .................................................................................................. 19 

4. Zasady finansowania ..................................................................................................................... 22 

5. Tworzenie i rozwijanie projektu .................................................................................................... 24 

5.1  Partnerstwo w Urban Innovative Actions ............................................................................ 24 

5.2 Działania projektowe ............................................................................................................ 25 

5.3 Pozycje w budżecie oraz wydatki kwalifikowalne ................................................................. 26 

6. Procedura składania wniosku ........................................................................................................ 27 

7. Procedura selekcji ......................................................................................................................... 28 

7.1     Kontrola kwalifikowalności ...................................................................................................... 28 

7.2     Ocena strategiczna .................................................................................................................. 30 

7.3     Ocena operacyjna .................................................................................................................... 31 

7.4     Punktacja ocen ........................................................................................................................ 31 

8. Zamówienia publiczne, audyt i pomoc publiczna ......................................................................... 32 

9. Jak uzyskać pomoc ........................................................................................................................ 34 

10. Kluczowe daty ............................................................................................................................... 34 

 

  



3 
 

1. Wprowadzenie 

 

Zgodnie z artykułem 8 rozporządzenia w sprawie EFRR1, ze środków EFRR wspierane mogą być 

innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. W ramach takich 

działań Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę Urban Innovative Actions (UIA), której celem jest 

rozpoznanie oraz przetestowanie nowych rozwiązań problemów związanych ze zrównoważonym 

rozwojem obszarów miejskich, mających przy tym szczególne znaczenie na szczeblu unijnym.   

 

Głównym celem inicjatywy UIA jest zatem zapewnienie władzom miejskim w całej Europie przestrzeni 

i środków służących przetestowaniu śmiałych i niesprawdzonych jeszcze koncepcji dotyczących 

wzajemnie powiązanych ze sobą wyzwań oraz eksperymentalne sprawdzenie, jak dobrze odpowiadają 

one złożonej rzeczywistości. Wsparcie zostanie udzielone projektom innowacyjnym, dobrej jakości, 

zaprojektowanym i wdrażanym z udziałem kluczowych zainteresowanych stron, zorientowanym na 

rezultat oraz możliwym do przeniesienia.  

 

Władze miejskie powinny wykorzystać szanse stworzone przez Inicjatywę UIA, umożliwiającą przejście 

od “projektów normalnych” (które mogą być finansowane za pośrednictwem “tradycyjnych” źródeł 

finansowania, takich jak główne Programy EFRR) i podjąć ryzyko polegające na przekształceniu 

ambitnych, kreatywnych idei w prototypowe rozwiązania, które mogą zostać przetestowane w 

rzeczywistym otoczeniu miejskim. Inaczej mówiąc, w ramach inicjatywy UIA mogą być wspierane 

pilotażowe projekty zbyt ryzykowne, aby mogły uzyskać finansowanie ze źródeł tradycyjnych, pod 

warunkiem, że będą one wysoce innowacyjne i eksperymentalne. 

 

Z budżetu EFRR na realizację inicjatywy UIA przeznaczona zostanie kwota w wysokości około 372 

milionów EUR.  

 

Projekty w ramach inicjatywy UIA wybierane będą poprzez coroczne zaproszenia do składania 

wniosków, realizowane od 2015 do 2020 roku i dotyczące co najmniej jednego z zaproponowanych 

przez Komisję tematów. Każde działanie może otrzymać współfinansowanie z EFRR w wysokości do 

5 milionów EUR. Wdrożenie projektu powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 3 lata2. Nie 

                                                           

1 Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (UE) nr 1301/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1301.  
2 W wyjątkowych i dobrze uzasadnionych przypadkach okres realizacji projektu można przedłużyć o maksymalnie rok (patrz 
dalsze informacje w Wytycznych dotyczących UIA). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
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określono idealnej wielkości dla budżetu projektu zgłoszonego w ramach inicjatywy UIA. Jednakże 

prawdopodobieństwo wyboru małych projektów (tj. ubiegających się o współfinansowanie z EFRR 

w wysokości niższej niż 1 milion EUR) może być mniejsze, jako że mogą one mieć trudności 

z wykazaniem, iż skala zaplanowanych w nich działań jest wystarczająca do tego, by można było 

wyciągnąć z nich istotne wnioski. Niemniej jednak, w przypadku projektów zakładających znaczące 

koszty inwestycyjne, w szczególności realizowanych pod koniec okresu wdrożeniowego, konieczne jest 

wykazanie, że koszty odpowiadają potrzebom i są rzeczywiście uzasadnione.  

 

Inicjatywa UIA stanowi instrument Unii Europejskiej i zarządzana jest przez DG ds. Polityki Regionalnej 

i Miejskiej Komisji Europejskiej w trybie zarządzania pośredniego. Do wprowadzenia inicjatywy w życie 

Komisja wyznaczyła region Hauts-de-France3 jako podmiot, któremu powierza się wdrażanie. Do 

zarządzania realizacją inicjatywy ustanowiono stały sekretariat (SS)4. 

 

Poprzez niniejszy Zakres wymagań i obowiązków podmiot, któremu powierza się wdrażanie, 

zaprasza kwalifikujące się władze do składania propozycji projektów w ramach czwartego 

zaproszenia do składania wniosków. Przydzielony dla bieżącego zaproszenia do składania wniosków 

budżet wynosi 80-100 milionów euro. 

 

W niniejszym dokumencie przedstawione są wymagania oraz procedura postępowania dla czwartego 

zaproszenia do składania wniosków. Dokument ten należy czytać w powiązaniu z Wytycznymi 

dotyczącymi UIA oraz instrukcją wypełniania wniosku, opublikowanymi na witrynie UIA i 

zaktualizowanymi w ramach czwartego zaproszenia do składania wniosków. 

 

 

2. Kwalifikujące się organy władzy — kto może złożyć wniosek 

 

Artykuł 2 rozporządzenia regulującego inicjatywę UIA ustanawia, że wnioski o wsparcie realizacji 

projektów UIA mogą składać następujące organy władzy:  

 

                                                           

3 Wcześniej Region Nord-Pas de Calais. 
4 Informacje i dane kontaktowe stałego sekretariatu są dostępne pod adresem: 
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/meet-team.  

http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/meet-team
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 Dowolny organ władzy miejskiej lokalnej jednostki administracyjnej zdefiniowanej według stopnia 

urbanizacji jako miasto lub przedmieście i obejmującej co najmniej 50 000 mieszkańców. 

 Dowolne stowarzyszenie lub ugrupowanie władz miejskich lokalnych jednostek administracyjnych 

zdefiniowanych według stopnia urbanizacji jako miasto lub przedmieście i obejmujących co 

najmniej 50 000 mieszkańców; mogą to być również stowarzyszenia lub ugrupowania 

transgraniczne, stowarzyszenia lub ugrupowania w różnych regionach lub państwach 

członkowskich. 

 

Jedynie kwalifikujące się organy władzy zdefiniowane w Artykule 2 Aktu Delegowanego mogą składać 

wnioski w ramach zaproszenia do składania wniosków dotyczących inicjatywy UIA. 

 

Definicja Lokalnych Jednostek Administracyjnych (LJA) oraz ich klasyfikacja według stopnia5 urbanizacji 

i dane dotyczące liczby mieszkańców zostały opracowane na podstawie informacji przekazanych przez 

Eurostat w Tabeli zgodności LAU2-NUTS2010, EU28 (2012)6. Chociaż Eurostat opublikował nowe 

tabele zgodności, nie zawierają one informacji dla wszystkich państw członkowskich UE; zawiera je 

tylko Tabela zgodności LAU2-NUTS2010, EU28 (2012). Właśnie dlatego tabela ta zostanie 

wykorzystana przez stały sekretariat UIA jako główny dokument referencyjny w zakresie kontroli 

kwalifikowalności. Wnioskodawcy powinni zapoznać się z tą tabelą zgodności w celu sprawdzenia ich 

kwalifikowalności oraz przekazania informacji na temat LJA znajdujących się w ich granicach 

administracyjnych i ich liczby mieszkańców. Jednak w przypadku, gdy nowsze tabele opublikowane 

przez Eurostat lub nowe dane pochodzące z krajowych urzędów statystycznych wskazują na znaczną 

zmianę w sytuacji kwalifikowalności wnioskodawcy (np. LJA uznawana wcześniej za obszar wiejski jest 

obecnie uważana za miejską w zależności od stopnia urbanizacji), zdecydowanie zalecamy, aby 

wnioskodawca skontaktował się ze stałym sekretariatem przed złożeniem wniosku, aby raz jeszcze 

sprawdzić jego kwalifikowalność. 

 

Dalsze szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności władz miejskich zostały zamieszczone w 

kolejnych rozdziałach. 

 

                                                           

5 Definicje Lokalnych Jednostek Administracyjnych i stopnia urbanizacji są dostępne pod adresem: 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units ; http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:Degree_of_urbanisation.  
6 Tabela zgodności LAU2-NUTS2010, EU28 (2012) może zostać pobrana pod adresem: 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Degree_of_urbanisation
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Degree_of_urbanisation
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
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2.1     Kwalifikujący się wnioskodawcy należący do pierwszej kategorii: 

 

 Urzędy miasta/rady miejskie miast, których granice administracyjne odpowiadają pojedynczej LJA. 

W tym przypadku LJA zostanie zdefiniowana jako miasto lub przedmieście w zależności od stopnia 

urbanizacji (kod 1 i/lub 2 w Tabeli zgodności - kolumna Stopień Urbanizacji) i liczby mieszkańców, 

która musi wynosić co najmniej 50 000. 

 

 Urzędy miasta/rady miejskie miast, których granice administracyjne obejmują więcej, niż jedną 

LJA. Dotyczy to urzędów miasta/rad miejskich na terenie Portugalii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, 

Grecji, Malty i Łotwy, w których przypadku definicja LJA nie dotyczy urzędów miasta/rad miejskich, 

ale jednostek infra-komunalnych (parafii) lub jednostek statystycznych (obwodów wyborczych). 

W tym przypadku urząd miasta/rada miejska stanowi organ kwalifikowalny wyłącznie, jeżeli 

obejmuje w sumie 50 000 mieszkańców, a większość (ponad 50%) spośród nich zamieszkuje na 

obszarach LJA sklasyfikowanych jako miasta lub przedmieścia na podstawie stopnia urbanizacji 

(kod 1 i/lub 2 w Tabeli zgodności - kolumna Stopień Urbanizacji). 

 

 Zorganizowane aglomeracje stanowiące stowarzyszenia i ugrupowania władz miejskich, 

spełniające następujące kryteria: 

 

- Są oficjalnie traktowane przez prawodawstwo krajowe jako instytucje szczebla władzy 

rządowej (inne, niż szczebla regionalnego i prowincjonalnego), a urzędy miasta/rady 

miejskie są zobowiązane do przynależenia do takiej nadrzędnej organizacji miejskiej (w 

związku z czym do kategorii tej nie należą stowarzyszenia utworzone na zasadzie 

dobrowolności, w specyficznym celu i/lub na czas określony). 

- Członkami aglomeracji mogą być wyłącznie urzędy miasta/rady miejskie (w związku z czym 

do kategorii tej nie należą stowarzyszenia, których członkami są inne instytucje, takie jak 

szkoły wyższe, izby handlowe itp.). 

- Dysponują określonymi przez prawodawstwo krajowe konkretnymi kompetencjami, 

przekazywanymi przez władze miejskie i należącymi do obszarów polityki istotnych dla 

projektu UIA. Stowarzyszenia powinny zamieścić precyzyjne odniesienia do 

obowiązującego prawodawstwa krajowego. Zorganizowane aglomeracje powinny 

posiadać wyłączne kompetencje w zakresie tworzenia i wdrażania polityk w obszarach 

istotnych dla projektu UIA. 
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- Muszą one posiadać specyficzną strukturę polityczną (z pośrednim przedstawicielstwem 

zaangażowanych władz miejskich) i administracyjną (dedykowany personel). 

 

Przykłady zorganizowanych aglomeracji w ramach Inicjatywy UIA są następujące: 

- Francja: Métropoles, Communautés Urbaines, Communautés d’Agglomération i 

Communautés de Communes 

Etablissements Publics Territoriaux 

- Włochy: Città Metropolitane i Unione di Comuni 

- Niemcy: Landkreis 

- Hiszpania: Mancomunidades i Area Metropolitana Barcelona 

- Wielka Brytania: Combined Authorities  

- Portugalia: Comunidades Intermunicipais (CIMs)  

 

Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), które współpracują wyłącznie z władzami 

miejskimi (zgodnie z definicją powyżej) i które mają określone kompetencje w zakresie tworzenia 

i implementacji polityk istotnych dla inicjatywy UIA, uważa się za zorganizowane aglomeracje i w 

związku z tym dopuszcza do składania propozycji w ramach inicjatywy UIA jako główne lub 

stowarzyszone władze miejskie. EUWT, które współpracują z innymi organizacjami (np. państwami 

członkowskimi, władzami regionalnymi, stowarzyszeniami, uniwersytetami itd.), nie uważa się za 

zorganizowane aglomeracje, w związku z czym nie mogą one składać wniosków jako główne ani 

stowarzyszone władze miejskie, ale mogą dołączyć jako partnerzy realizacji projektu w propozycji 

projektu złożonej przez kwalifikowalną władzę miejską. 7 

 

W ramach inicjatywy UIA, zorganizowane aglomeracje są uważane za pojedynczy organ władz 

miejskich, będący reprezentantem wszystkich zaangażowanych urzędów miasta/rad miejskich. W 

związku z powyższym, we wniosku dotyczącym projektu przekazywanym przez zorganizowaną 

aglomerację, musi ona zostać wskazana jako główny organ władzy miejskiej. 

 

                                                           

7 Szczegółowe zadania i zakresy odpowiedzialności głównego organu władzy miejskiej i organów stowarzyszonych oraz 

partnerów realizacji projektu zostały określone w rozdziale 5.1 niniejszego Zakresu wymagań i obowiązków oraz w rozdziale 

2.1 Wytycznych dotyczących UIA. 
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W ramach weryfikacji kwalifikowalności zorganizowanych aglomeracji, stały sekretariat sprawdzi, czy 

całkowita liczba mieszkańców wynosi co najmniej 50 000, a większość (ponad 50%) spośród nich 

zamieszkuje na obszarach LJA sklasyfikowanych jako miasta lub przedmieścia na podstawie stopnia 

urbanizacji. 

 

2.2     Kwalifikujący się wnioskodawcy należący do drugiej kategorii to 

stowarzyszenia/ugrupowania władz miejskich nieposiadające statusu prawnego 

zorganizowanych aglomeracji 

 

Stowarzyszenia władz miejskich (krajowe/regionalne stowarzyszenia władz miejskich, pakty 

terytorialne, specjalne obszary rozwoju itd.), a także indywidualne władze miejskie bez 

sformalizowanych umów o współpracy, ale zamierzające przedstawić wspólny wniosek w ramach 

inicjatywy UIA, nie mogą złożyć wniosku jako pojedynczy organ władz miejskich. 

 

Powinny one wyznaczyć główny organ władzy miejskiej spośród uczestniczących urzędów miasta/rad 

miejskich i wymienić wszystkie pozostałe organy władzy jako władze stowarzyszone. 

 

Aby móc się zakwalifikować, wszystkie uczestniczące władze miejskie (główne i stowarzyszone) muszą 

być uznawane za LJA i sklasyfikowane jako miasta lub przedmieścia na podstawie stopnia urbanizacji. 

W przypadku władz miejskich, których granice administracyjne obejmują więcej, niż jedną LJA, 

obowiązują te same zasady określania stopnia urbanizacji, co opisane powyżej w niniejszym rozdziale. 

 

Uwaga: Jedynie w ramach niniejszego czwartego  zaproszenia do składania wniosków i tylko w 

odniesieniu do wniosków dotyczących tematyki „Zrównoważone wykorzystanie ziemi, rozwiązania 

naturalne w miastach”, władze miejskie uznawane przez EUROSTAT za LJA, ale klasyfikowane jako 

wiejskie ze względu na ich stopień urbanizacji mogą w drodze wyjątku zostać uznane za władze 

stowarzyszone. Ma to na celu wspieranie powiązań miejsko-wiejskich, szczególnie istotnych w 

przypadku tej tematyki. W celu zapewnienia pełnego poszanowania wymogów określonych w Akcie 

Delegowanym, LJA klasyfikowane jako wiejskie według stopnia ich urbanizacji nie mogą być wskazane 

jako główny organ władzy miejskiej (a zatem nie mogą składać propozycji projektów), a ich mieszkańcy 

nie mogą być brani pod uwagę, aby osiągnąć minimalny próg 50 000 mieszkańców. Minimalny próg 

mieszkańców musi być zapewniony przez główny organ władzy miejskiej, a ewentualnie także przez 

inne władze stowarzyszone sklasyfikowane przez Eurostat jako miasta, miasteczka i/lub przedmieścia 

w zależności od ich stopnia urbanizacji. 
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Relacje pomiędzy głównym organem władzy miejskiej, a władzami stowarzyszonymi nie muszą być 

sformalizowane na dzień złożenia wniosku. W razie zatwierdzenia i wsparcia propozycji, stały 

sekretariat UIA prześle do głównego organu władzy miejskiej wzór Umowy Partnerskiej do podpisania 

przez wszystkich zaangażowanych partnerów (główne oraz stowarzyszone władze miejskie i partnerzy 

realizacji projektu) w pierwszych miesiącach fazy wdrażania. 

 

Minione doświadczenia wskazują, że pojedyncze projekty zrealizowane przez stowarzyszenia lub 

ugrupowania miast nieposiadające statusu zorganizowanej aglomeracji składające się z ponad 

3 organów władzy miejskiej (główny organ władzy miejskiej i organy stowarzyszone) i nieposiadające 

ciągłości terytorialnej wiążą się z ryzykiem utraty spójności oraz wystąpienia trudności w uzyskaniu 

istotnych rezultatów. Dlatego też zaleca się, aby stowarzyszenia lub ugrupowania władz miejskich (bez 

statusu zorganizowanej aglomeracji), które chcą złożyć wniosek, posiadały ciągłość terytorialną oraz 

dołożyły starań, by ograniczyć liczbę uczestniczących stowarzyszonych władz miejskich. 

 

2.3     Wymogi wspólne dotyczące kwalifikujących się władz miejskich 

 

Poza przedstawionymi powyżej zasadami określonymi dla poszczególnych kategorii kwalifikujących się 

władz miejskich, wymienione poniżej zasady obowiązują dla wszystkich kwalifikujących się władz 

miejskich w ramach inicjatywy UIA: 

 

 Wszystkie władze miejskie powinny mieścić się na terenie państw członkowskich UE. 

 Jedynie kwalifikujące się organy władzy zdefiniowane powyżej mogą składać wnioski w 

ramach zaproszenia do składania wniosków dotyczących inicjatywy UIA. Wnioski składane 

przez partnerów realizacji projektu zostaną uznane za niespełniające warunków dotyczących 

kwalifikowalności. 

 Władze miejskie (jak zdefiniowano powyżej) można umieścić w propozycji projektu 

wyłącznie w roli głównych i/lub stowarzyszonych władz miejskich. Kategoria partnerów 

realizacji projektu zarezerwowana jest dla instytucji i/lub organizacji, które nie są władzami 

miejskimi w rozumieniu założeń koncepcyjnych Inicjatywy UIA. 

 Władze miejskie lub zorganizowane aglomeracje mogą uczestniczyć w tylko jednym wniosku 

składanym w ramach zaproszenia do składania wniosków (nawet, jeżeli wnioski te są składane 

w ramach różnych tematów zaproszenia do składania wniosków). Zasada ta obowiązuje także 
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w przypadku stowarzyszonych władz miejskich (urząd miasta może uczestniczyć w tylko 

jednym wniosku niezależnie od faktu, czy jest głównym organem władzy miejskiej, czy 

stowarzyszonymi władzami miejskimi). 

 Władze miejskie, które są już wspierane w odniesieniu do realizacji projektu zatwierdzonego 

w ramach inicjatywy UIA podczas poprzedniego zaproszenia do składania wniosków nie mogą 

składać nowych wniosków dotyczących tego samego tematu przez cały okres realizacji 

Inicjatywy. 

 

Agencje i firmy (np. prowadzące działalność w dziedzinie zarządzania energią/odpadami, rozwoju 

gospodarczego, promocji turystycznej itd.), należące w całości lub w części do urzędu miasta/rady 

miejskiej nie są uważane za Lokalne Jednostki Administracyjne i w konsekwencji nie mogą być uznane 

za kwalifikujące się władze miejskie. Niemniej jednak, organizacje te mogą brać udział w programach 

współpracy partnerskiej jako partnerzy realizacji projektu (szczegółowe informacje dotyczące zadań i 

zakresów odpowiedzialności partnerów realizacji projektu zostały zamieszczone w rozdziale 5.1 

niniejszego Zakresu wymagań i obowiązków oraz w rozdziale 2.1 Wytycznych dotyczących UIA) 

 

Jak zostało to określone w poprzednich paragrafach, głównym narzędziem wykorzystywanym przez 

stały sekretariat UIA w zakresie weryfikacji zgodności z kryteriami kwalifikowalności będzie arkusz 

Tabela zgodności LAU2-NUTS2010, EU28 (2012). W związku z powyższym, wnioskodawcom 

zdecydowanie zalecane jest zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w tym arkuszu i 

przeprowadzenie własnej oceny kwalifikowalności przed złożeniem wniosku. 

 

W razie jakichkolwiek braków, niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji danych 

zamieszczonych w arkuszu Eurostat, wnioskodawcom zdecydowanie zalecane jest skontaktowanie się 

ze stałym sekretariatem UIA przed wypełnieniem i złożeniem wniosku. 

 

Jeżeli podczas kontroli kwalifikowalności stwierdzone zostanie, że status określonego wnioskodawcy 

jest niepewny, stały sekretariat UIA skontaktuje się z odpowiednimi partnerami, takimi jak Eurostat, 

aby ostatecznie zweryfikować kwalifikowalność. 
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3. Zakres tematyczny czwartego zaproszenia do składania wniosków 

 

Komisja zadecydowała o ścisłym powiązaniu tematów, które mogą zostać podjęte przez władze 

miejskie w ramach inicjatywy UIA, z tematami określonymi w ramach Agendy miejskiej UE.  

 

W szczególności każde zaproszenie do składania wniosków w ramach UIA będzie koncentrować się na 

ograniczonej liczbie tematów.  

 

W odpowiedzi na czwarte zaproszenie składający wniosek mogą złożyć propozycję projektu 

podejmującego następujące tematy: 

 

 Technologie cyfrowe  

 Zrównoważone wykorzystanie ziemi, rozwiązania naturalne w miastach  

 Ubóstwo miejskie  

 Bezpieczeństwo miejskie  

 

Władze miejskie składające wniosek w ramach zaproszenia do składania wniosków UIA powinny 

wybrać tylko jeden z proponowanych tematów. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że w celu 

skutecznego podjęcia określonych wyzwań opracowana zostanie strategia zintegrowana, 

wnioskodawcy mogą opisać w swoim wniosku powiązania z innymi tematami i obszarami polityki. 

 

Jak stwierdzono, Komisja oczekuje propozycji projektów, które oferują twórcze, innowacyjne i trwałe 

rozwiązania różnorodnych wyzwań.  Ponieważ UIA będzie stanowić także laboratorium nowych 

pomysłów, celem Komisji jest stymulacja nowatorskich eksperymentów korzystających z doświadczeń 

z zakresu różnorodnych dziedzin. Z tego powodu Komisja unika nadmiernej normatywności w opisie 

typu projektów, których propozycji oczekuje. 

 

W odniesieniu do wsparcia celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych EFRR, całość projektu 

powinna być postrzegana w perspektywie zapewnienia wsparcia celów tematycznych i priorytetów 

inwestycyjnych EFRR. Niemniej jednak, projekty UIA dotyczące celów tematycznych 8-10 (tzn. 

ukierunkowanych w największym stopniu na zagadnienia socjalne) mogą uzyskać wsparcie pod 

następującymi warunkami: 
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 Wiedza pozyskana w ramach realizacji całego projektu może zostać uznana za skutecznie 

przyczyniającą się do realizacji celów tematycznych oraz priorytetów inwestycyjnych EFRR; i 

 Projekt nie jest w nadmiernym stopniu skoncentrowany na działaniach typu programów 

finansowanych poprzez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 

 

Należy pamiętać, że w okresie selekcji i wdrażania proponowanych projektów, najwyższe znaczenie 

mieć będzie zapewnienie komplementarności i synergii z innymi programami oraz politykami 

finansowanymi przez Unię Europejską i wspieranymi przez nią projektami. Komisja selekcyjna 

inicjatywy UIE będzie unikać jakiegokolwiek duplikowania projektów, które będą wspierane. 

 

W poniższych rozdziałach zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące 4 tematów 

czwartego zaproszenia do składania wniosków w ramach inicjatywy UIA. 

 

3.1     TRANSFORMACJA CYFROWA  

 

Ogólna definicja i kontekst  

Strategia jednolitego rynku cyfrowego ma na celu otwarcie nowych możliwości w zakresie technologii 

cyfrowych dla ludzi i przedsiębiorstw oraz wzmocnienie pozycji Europy jako światowego lidera w 

dziedzinie gospodarki cyfrowej. Oczekuje się, że jednolity rynek cyfrowy wniesie do naszej gospodarki 

415 miliardów euro rocznie i stworzy setki tysięcy nowych miejsc pracy. W odniesieniu do zagadnień 

dotyczących danych, europejski rozwój gospodarczy wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac 

dotyczących dostępu i przekazywania danych nieosobowych generowanych przez maszyny, 

niezawodności danych, interoperacyjności oraz standardów. W integracyjnym społeczeństwie 

cyfrowym obywatele będą mieli odpowiednie umiejętności, aby wykorzystywać możliwości cyfrowego 

świata i zwiększyć swoje szanse na znalezienie dobrych miejsc pracy. Ponadto, cyfrowa transformacja 

rządów, w tym w zakresie świadczenia usług publicznych, na przykład w dziedzinie zdrowia, oferuje 

możliwość lepszej obsługi i interakcji z obywatelami, większej odpowiedzialności oraz świadczenia 

usług o wyższej jakości i bardziej przyjaznych dla użytkownika. 

Waga i rola władz miejskich 

Digitalizacja pozwala wszystkim miastom UE na zwiększenie swojej konkurencyjności i atrakcyjności 

dla obywateli oraz przedsiębiorstw. Transformacja cyfrowa jest powtarzającym się elementem prac 

prowadzonych w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz inteligentnych miast i 

gmin od 2014 r., a ostatnio była również szczegółowo omawiana w ramach specjalnego partnerstwa 

http://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm
https://ec.europa.eu/futurium/en/digital-transition
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agendy miejskiej dla UE. W ujęciu ogólnym można stwierdzić, że miasta w coraz większym stopniu 

odgrywają kluczową rolę w zakresie transformacji cyfrowej, ponieważ urbanizacja jest 

najpoważniejszą tendencją długoterminową, a miasta zapewniają obywatelom wiele usług 

publicznych i tworzą odpowiednie warunki dla rozwoju przedsiębiorstw. Cyfrowe usługi publiczne 

mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia obciążenia administracyjnego obywateli, dzięki czemu 

interakcje z władzami publicznymi są szybsze, wygodniejsze i mniej kosztowne, a także podnoszą 

jakość świadczonych usług. Miasta mogą również stanowić doskonałe miejsce dla innowacji, 

przyczyniając się w ten sposób do generowania wzrostu gospodarczego, poprzez zapewnienie 

przyjaznego środowiska dla rozwoju biznesowego, umożliwiającego rozwój firm w oparciu o 

wykorzystanie danych, a także wprowadzając innowacje na rynki o dużej sile nabywczej. Miasta 

zapewnią miejsca i platformy, w których obywatele i firmy będą mogli podejmować wspólne działania. 

Dzięki digitalizacji możliwe jest tworzenie nowych narzędzi dotyczących rozwoju miast 

zorientowanych na obywatela, w tym także na etapie kształtowania polityki poprzez rozwiązania 

elektroniczne dla demokracji (przekazywanie informacji, konsultacje, uczestnictwo). Tallińska 

deklaracja ministerialna w sprawie e-administracji uwzględnia potrzeby i oczekiwania obywateli oraz 

przedsiębiorstw w zakresie ich interakcji z administracją publiczną i określa zbiór zasad dotyczących 

użytkowników, które powinny kierować działaniami miast w dziedzinie świadczenia usług publicznych. 

Wskazówki dla władz miejskich 

Propozycje projektów w zakresie inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA) powinny przyczyniać się 

do rozwoju bieżących prac sześciu klastrów działań w ramach europejskiego partnerstwa 

innowacyjnego i/lub partnerstwa na rzecz transformacji cyfrowej poprzez testowanie nowych 

rozwiązań. Unikając nadmiernej normatywności w określaniu typów projektów, jakich oczekujemy, 

należy wyróżnić pewne kluczowe elementy, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez władze 

miejskie składające wnioski projektowe: 

 Włączanie i wdrażanie rozwiązań dla inteligentnych miast, w tym modeli biznesowych, 

dotyczących finansów i zamówień, zintegrowanej infrastruktury oraz procesów, zintegrowanego 

planowania i regulacji, a także zrównoważonych dzielnic, jak również środowiska oraz 

zrównoważonej mobilności w mieście 

 Włączanie i wdrażanie rozwiązań e-administracji zorientowanych na obywatela we wszystkich 

sektorach 

 Tworzenie wartości poprzez bezpłatny i sprawiedliwy dostęp do wszelkiego rodzaju danych: sektor 

otwarty/publiczny/prywatny/dane osobowe (np. gromadzone za pośrednictwem czujników, 

wykorzystanie danych sektora prywatnego do celów interesu publicznego, wykorzystanie praw 

https://ec.europa.eu/futurium/en/digital-transition
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
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dotyczących przenoszenia danych, określonych przepisami RODO, aby obywatele mogli 

przekazywać odpowiednie dane władzom miejskim w celu lepszego zarządzania miastem, 

tworzenie otwartych systemów integracji danych w celu uzyskania dostępu za pośrednictwem 

aplikacji wielofunkcyjnych)  

 Przyspieszenie wdrażania nowych technologii cyfrowych, które zmodernizują infrastrukturę i 

usługi miasta, takich jak inteligentne rozwiązania w zakresie latarni i innowacyjne sieci 

komunikacyjne 5G integrujące otwarte miejskie platformy danych, a także rozwiązania dla 

administracji lokalnych 

 Tworzenie środowiska przyjaznego dla biznesu i zapewnienie miejsc oraz platformy, aby umożliwić 

sprawne eksperymentowanie firm w dziedzinie danych i wykorzystywanie innowacji na rynkach o 

dużej sile nabywczej, w celu generowania lokalnego wzrostu gospodarczego 

 

3.2     ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE ZIEMI, ROZWIĄZANIA NATURALNE W MIASTACH  

 

Ogólna definicja i kontekst 

Ziemia jest skończonym i niezbędnym zasobem naturalnym. Stanowi ona obecnie przedmiot 

konkurencyjnej presji dotyczącej między innymi urbanizacji, infrastruktury, zwiększonej produkcji 

żywności, pasz, włókien i paliw, podczas gdy w tym samym czasie oczekuje się, że ziemia będzie nadal 

stanowić kluczowy zasób ekosystemowy. Każdego roku, UE traci prawie 1000 km² powierzchni rolnej 

lub naturalnej, przekształcanej w obszary sztuczne. Coraz więcej ziemi na terenie UE ulega 

systematycznej degradacji przez cały czas, w wyniku czego tracone są zasoby ekosystemowe. Istnieje 

dobrze udokumentowane uznanie i świadomość, że natura pomaga w zapewnieniu efektywnych 

rozwiązań, które wykorzystują i wdrażają właściwości naturalnych ekosystemów oraz zapewnianych 

przez nie zasobów w inteligentny, a czasami „inżynieryjny” sposób. Te rozwiązania oparte na naturze 

zapewniają zrównoważone, opłacalne, uniwersalne i elastyczne alternatywy dla wspierania realizacji 

różnorodnych celów. Praca z naturą, a nie przeciw niej, może prowadzić do bardziej efektywnego 

wykorzystania zasobów w ramach konkurencyjnej i ekologicznej gospodarki. Może również przyczynić 

się do tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego poprzez wytwarzanie i dostarczanie 

nowych produktów oraz usług, które zwiększają kapitał naturalny, a nie wyczerpują go. 

Pod względem planowania przestrzennego i podmiejskiego konieczne jest podjęcie dalszych wysiłków, 

aby zminimalizować dalsze wykorzystanie ziemi i ograniczyć, złagodzić lub zrekompensować efekt 

zasklepiania gleby. Równocześnie konieczne jest zapewnienie bardziej efektywnego wykorzystania 

ziemi, która została zajęta już wcześniej i jego odnowienia, zwłaszcza w środowisku miejskim. 
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Opublikowane przez Komisję wytyczne zawierające najlepsze praktyki mające na celu ograniczenie 

skutków zasklepiania gleby, mogą stanowić inspirację dla decydentów.   

Aby ułatwić sprostanie tym wyzwaniom, różne europejskie strategie polityczne promują ochronę 

gruntów i różnorodności biologicznej, zrównoważony rozwój obszarów miejskich oraz zaangażowanie 

zainteresowanych stron, na przykład w ramach 7-ego programu działań w zakresie środowiska, 

Strategii tematycznej UE w dziedzinie gleby, Strategii UE dotyczącej ochrony różnorodności 

biologicznej i strategia w dziedzinie zielonej infrastruktury. Bardzo niedawno Komisja przyjęła również 

„Plan działania na rzecz przyrody, wkładu ludzi i gospodarki”, którego celem jest zwiększenie 

wkładu innych polityk w zakresie ochrony przyrody. W ramach Agendy Miejskiej UE i partnerstwa na 

rzecz zrównoważonego użytkowania gruntów i rozwiązań opartych na przyrodzie realizowane są prace 

dotyczące opracowania planu działania. 

Waga i rola władz miejskich 

Miasta dysponują dużą liczbą ludzi, którzy mogą czerpać korzyści z ulepszeń w planowaniu 

urbanistycznym, w tym między innymi poprzez więcej okazji do kontaktu z naturą w celu np. poprawy 

stanu zdrowia i dobrego samopoczucia. Mają jednak ograniczoną przestrzeń, którą należy lepiej 

wykorzystać w sposób wielofunkcyjny, cierpią z powodu zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz 

skutków zmian klimatu, takich jak wyspy ciepła i fale upałów oraz gwałtowne powodzie - wszystko to 

ma wpływ na gospodarkę, bezpieczeństwo socjalne i przyrodę w miastach. Poprawa bioróżnorodności 

i świadczenie wielu usług ekosystemowych za pośrednictwem zielonej infrastruktury może zapewnić 

poprawę pod względem jakości życia, zdrowia i dobrobytu człowieka; ochrona przed negatywnymi 

skutkami zmian klimatu i zasklepiania gleb pomaga zapobiegać klęskom żywiołowym lub 

minimalizować ich skutki, na przykład poprzez zwiększoną zdolność absorpcyjną gleby w przypadku 

intensywnych opadów deszczu lub poprzez zapewnienie efektu schłodzenia w przypadku fali upałów; 

konieczna jest regeneracja miast i dywersyfikacja lokalnych gospodarek; tworzenie innowacyjnych, 

trwałych miejsc pracy, innowacyjnych modeli biznesowych i narzędzi zarządzania oraz poprawa stanu 

zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli. Wdrożenie niebieskiej i zielonej infrastruktury oraz 

rozwiązań opartych na naturze dla zapewnienia integracyjnej rewitalizacji miast na obszarach 

regionalnych, miejskich i podmiejskich zwiększa również poczucie wspólnoty i pomaga zwalczać 

wykluczenie społeczne, zmniejszać zjawisko gentryfikacji oraz nierówności istniejące w obrębie miast 

i regionów oraz pomiędzy nimi. Renaturyzacja obszarów miejskich i podmiejskich poprzez 

zastosowanie systemowych rozwiązań opartych na przyrodzie musi zatem zostać zintensyfikowana, 

aby promować miasta i regiony jako podmioty otwartej innowacji. 

http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
http://www.uia-initiative.eu/en/glossary/letter_c#Contribution
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Zrównoważony model miasta oznacza efektywne użytkowanie gruntów i ograniczanie 

niekontrolowanego rozwoju miast. Koncentruje się on na rozwoju „wewnętrznym”, co oznacza 

przywracanie zdegradowanych gruntów, wykorzystywanie, recykling i odzyskiwanie ziemi. Takie 

podejście pociąga za sobą naturalną regenerację fizyczną, społeczną i ekonomiczną, a ponadto często 

idzie w parze z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie dla jednoczesnych korzyści dla środowiska. 

Wskazówki dla władz miejskich 

Unikając nadmiernej normatywności w określaniu typów projektów, jakich oczekujemy, należy 

wyróżnić pewne kluczowe elementy, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez władze miejskie 

składające wnioski projektowe: 

a) Włączenie niebieskiej i zielonej infrastruktury oraz promocja systemowych rozwiązań opartych na 

przyrodzie na rzecz integracyjnej rewitalizacji miast i zrównoważonego rozwoju miejskiego, których 

celem jest: 

 poprawa jakości życia, zdrowia i dobrego samopoczucia (np. redukcja hałasu, pochłanianie 

dwutlenku węgla, możliwości rekreacji, czysta woda, zmniejszone zanieczyszczenie itp.) dla 

lokalnych gospodarek, tkanki społecznej i szerszego środowiska 

 zmniejszenie zanieczyszczenia gleby, poprawa infiltracji wody i ochrona przed skutkami 

zasklepiania gleby 

 renaturyzacja miast poprzez zachowanie, przywracanie, regenerację i ekspansję różnorodności 

biologicznej oraz ekosystemów, a także poprawę ekologicznej łączności między obszarami 

miejskimi i podmiejskimi 

 tworzenie miejsc pracy i wzmacnianie spójności społecznej, wprowadzanie innowacji społecznych, 

dywersyfikacja lokalnych gospodarek oraz tworzenie innowacyjnych i zrównoważonych modeli 

biznesowych oraz dotyczących zarządzania 

 poprawa planowania przestrzennego/regionalnego w miastach i na poziomie wyższym 

Podobnie jak w trzecim zaproszeniu do składania wniosków UIA w ramach tematu „Przystosowanie 

się do zmiany klimatu” wybrano kilka projektów, które mają pewne podobieństwa w odniesieniu do 

wyżej wymienionych tematów i zagadnień, zaleca się więc, aby wnioskodawcy zapoznali się z 

zatwierdzonymi projektami. Informacje o projektach będą dostępne na stronie internetowej UIA po 

dokonaniu ich wyboru w październiku 2018 r. 

b) Innowacyjne podejścia do zrównoważonego użytkowania gruntów i planowania przestrzennego, w 

tym między innymi: 
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 rekultywacja, przywracanie i zapobieganie powstawaniu terenów poprzemysłowych (odkrywanie 

potencjału terenów poprzemysłowych w celu świadczenia korzystnych usług i opracowanie 

ogólnej wizji zrównoważonej, udanej przebudowy gospodarczej i społecznej) 

 ograniczenie, złagodzenie lub kompensacja zasklepiania gleby 

 adaptacyjne ponowne wykorzystanie wolnych i niewykorzystanych gruntów, regeneracja i 

zwiększenie wielofunkcyjności już zabudowanych terenów oraz przekształcenie starej 

infrastruktury 

 renaturyzacja przestrzeni miejskich w celu przyczynienia się do łagodzenia zmian klimatu (np. 

tworzenie „pochłaniaczy dwutlenku węgla”) i adaptacji (np. łagodzenie ryzyka powodzi, efektu 

miejskiej wyspy ciepła) 

 zapewnienie zrównoważonego rozwoju zabudowy miejskiej i zapobieganie dalszemu rozrastaniu 

się miast 

 promocja zrównoważonego rolnictwa miejskiego 

 opracowanie długoterminowej strategii planowania urbanistycznego w celu określenia 

preferowanych funkcji użytkowania gruntów, pomocy w zdefiniowaniu różnych czynników i 

działań związanych z regeneracją gospodarczą, innych niż dotacje publiczne, tworzenie 

innowacyjnych modeli finansowych i biznesowych, np. poprzez innowacyjne połączenie lokalnego 

planowania przestrzennego i rozwiązań projektowych 

Oczekuje się, że przedłożone projekty będą promować zrównoważone użytkowanie gruntów poprzez 

wdrażanie rozwiązań opartych na przyrodzie, łącząc korzyści społeczne, kulturalne i wspólnotowe, a 

także środowiskowe oraz ekosystemowe. 

Jeśli innowacyjne rozwiązania wymagają podejścia miejsko-wiejskiego lub obszarowego, w ramach 

tego tematu będzie można uwzględnić lokalne jednostki administracyjne zdefiniowane jako wiejskie 

w zależności od ich stopnia urbanizacji w ramach partnerstwa projektowego (patrz sekcja 2 powyżej).  

 

3.3 UBÓSTWO MIEJSKIE  

 

Ogólna definicja i kontekst 

Kluczowym celem strategii „Europa 2020” jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym o 20 milionów w stosunku do roku 2010. W rzeczywistości, rosnące 

ubóstwo i związane z nim nierówności społeczne mogą silnie ograniczać rozwój gospodarczy miast. 

Może również generować koszty, między innymi poprzez potencjalną utratę wydajności, zwiększone 
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prawdopodobieństwo złego stanu zdrowia i niższych wyników edukacyjnych. Koncentracja ubóstwa w 

niektórych obszarach geograficznych, nazywana inaczej zjawiskiem segregacji przestrzennej, może 

stanowić dodatkową barierę dla miast. Niedawny wkład zapewniany jest w ramach planu działania 

dotyczącego dedykowanego partnerstwa w zakresie Agendy Miejskiej dla UE. 

Waga i rola władz miejskich 

Władze lokalne mogą odegrać istotną rolę w osiąganiu celu strategii „Europa 2020” poprzez 

wprowadzenie lub wzmocnienie lokalnych polityk łagodzenia ubóstwa, dostosowanych do polityk 

krajowych. 

Wskazówki dla władz miejskich 

Na ubóstwo bezpośredni wpływ wywiera wiele różnych czynników, takich jak bezrobocie lub miejsca 

pracy o niskim wynagrodzeniu, niskie dochody/emerytury oraz niewystarczające świadczenia 

społeczne, niski poziom wykształcenia, zły stan zdrowia oraz nierówności w zakresie zdrowia, złe 

warunki mieszkaniowe, segregacja edukacyjna i przestrzenna, przeszkody w dostępie do usług dobrej 

jakości, opieki nad dziećmi oraz szkolnictwa oraz nieskuteczność takich usług, wysokie/rosnące koszty 

utrzymania gospodarstwa domowego (np. żywności, mediów, wydatków związanych z transportem), 

zwiększenie liczby jednoosobowych gospodarstw domowych/rodziców samotnie wychowujących 

dziecko, dyskryminacja w poszczególnych obszarach życia i niski poziom uczestnictwa w życiu 

wspólnoty i życiu publicznym. 

Te czynniki często łączą się z innymi, tworząc zamknięte koło ubóstwa, które ma charakter strukturalny 

i w widoczny sposób skoncentrowane jest przestrzennie w wielu miastach i dzielnicach na terenie UE. 

Ten punkt jest szczególnie istotny — ubóstwo nie tylko zwiększa różnice społeczne pomiędzy ludźmi 

i grupami, ale także znacząco wpływa na sposób, w jaki miasta wytyczają swoją przestrzeń i strefy. 

W miarę pogłębiania się ubóstwa rośnie też ryzyko koncentracji miejskiej biedy w obszarach 

dotkniętych ubóstwem, które charakteryzuje segregacja społeczna, edukacyjna i przestrzenna, 

stygmatyzacja szerokich grup obywateli, zmniejszona mobilność (w tym mniejszy dostęp do 

transportu publicznego), ograniczony dostęp do kredytów, deprywacja mieszkaniowa oraz nie tylko 

degradacja środowiskowa, ale też mniejsze wydatki na jej zapobieganie.  Aby wywrzeć realny wpływ 

na zmniejszenie ubóstwa w miastach, Komisja oczekuje propozycji projektów, które wniosą 

innowacyjne i nowatorskie rozwiązania, w szczególności w zakresie podstawowych czynników 

napędzających odtwarzanie się cyklu biedy na obszarach dotkniętych ubóstwem. Komisja oczekuje 

projektów, które zajmują się wzajemnymi powiązaniami głównych czynników przyczynowych, łącząc 

podejście oparte na ludziach i na miejscu w celu rozpoznania i wdrożenia zrównoważonych rozwiązań 
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zapewniających długofalową integrację, które przerwą cykl społecznej i przestrzennej izolacji. Projekty 

te powinny być zgodne z warunkami określonymi w Wytycznych w sprawie europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020, a w szczególności z Wytycznymi dla państw 

członkowskich w sprawie wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w 

zakresie rozwiązywania problemów związanych z segregacją edukacyjną i przestrzenną oraz przejścia 

do środowiskowych systemów opieki. Projekty mogą również zaradzić ubóstwu energetycznemu (np. 

poprzez izolację budynków) i zmniejszyć (często wyższą i potencjalnie rosnącą) podatność grup o 

niskich dochodach na wpływ zmian klimatycznych (takich jak powodzie i fale upałów), które mogą 

zwiększać ubóstwo lub problemy zdrowotne. 

Unikając nadmiernej normatywności w określaniu typów projektów, jakich oczekujemy, należy 

wyróżnić pewne kluczowe elementy, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez władze miejskie 

składające wnioski projektowe: 

 Segregacja społeczna, edukacyjna i przestrzenna 

 Ubóstwo energetyczne 

 Ubóstwo dzieci 

 Bezdomność 

 Żywność i bezpieczeństwo żywnościowe 

 Niski stan zdrowia i brak dostępu do opieki zdrowotnej 

 Regeneracja zaniedbanych obszarów miejskich i dzielnic 

 Integracja społeczna Romów 

 Dostęp do usług społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych i innych 

Biorąc pod uwagę, że temat dotyczący Ubóstwa Miejskiego został już włączony do zaproszenia do 

składania wniosków w ramach inicjatywy UIA, zalecamy, aby wnioskodawcy zapoznali się z projektami 

zatwierdzonymi w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków. 

 

3.4 BEZPIECZEŃSTWO MIEJSKIE   

 

Ogólna definicja i kontekst 

Unia Europejska dąży do zapewnienia, aby ludzie żyli w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości, bez granic wewnętrznych. Europejczycy muszą mieć pewność, że wszędzie, gdzie 

przemieszczają się w Europie, ich wolność i bezpieczeństwo są dobrze chronione, w pełnej zgodności 

z wartościami Unii, w tym z zasadami praworządności i prawami podstawowymi. Europejska agenda 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security_en
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bezpieczeństwa ma na celu wzmocnienie narzędzi, które UE zapewnia krajowym organom ścigania w 

celu zwalczania terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości, w oparciu o zasady  

takie, jak pełne przestrzeganie przejrzystości praw podstawowych, odpowiedzialności i kontroli 

demokratycznej, stosowanie i wdrażanie istniejących instrumentów prawnych UE itp. Jeśli chodzi o 

zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, UE przyjęła plan działania na rzecz ochrony przestrzeni 

publicznych (COM (2017) 612.), który wzywa między innymi do dalszej współpracy na szczeblu UE. 

Ponadto szereg dyrektyw i konwencji międzynarodowych zapewnia ramy prawne i polityczne w celu 

uwzględnienia między innymi minimalnych standardów dotyczących praw, wsparcia oraz ochrony 

ofiar przestępstw (Dyrektywa 2012/29 / UE), ustanawiających minimalne normy w zakresie praw, 

wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi oraz ochrony jego ofiar 

(Dyrektywa 2011/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 

zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar), a także eliminacja 

wszystkich formy dyskryminacji kobiet (Konwencja ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form 

dyskryminacji kobiet). 

Na poziomie lokalnym, bezpieczeństwo miejskie może odnosić się do różnych form przestępczości 

(takich, jak na przykład handel ludźmi, przestępczość zorganizowana, przemoc seksualna, przemoc 

wobec grup szczególnie wrażliwych i mniejszości, wandalizm, gwałtowna radykalizacja oraz terroryzm, 

a także transgraniczne zagrożenia dla zdrowia) oraz rzeczywistego lub postrzeganego braku 

bezpieczeństwa. Definicja zagrożeń dla bezpieczeństwa w miastach wymaga obiektywnej, opartej na 

dowodach oceny słabych punktów. Władze lokalne muszą przeprowadzić tę ocenę poprzez 

gromadzenie oraz analizę danych jakościowych i ilościowych, we współpracy z odpowiednimi 

zainteresowanymi stronami i społecznościami. Propozycje projektów powinny zmierzać do 

rozwiązania tych obiektywnie określonych słabości. 

Waga i rola władz miejskich 

Bezpieczeństwo miejskie przyczynia się do dobrego środowiska życiowego i ma wpływ na rozwój 

gospodarczy. Należy zająć się zarówno zagrożeniami przestępczymi i terrorystycznymi, jak i związanym 

z nimi lękiem. Istniejące wyzwania są liczne, a ponadto nowe wyzwania mogą pojawić się i ewoluować 

bardzo szybko, również z powodu czynników zewnętrznych, takich jak rozwój miast, przenoszenie 

chorób, kryzys ekonomiczny, zmiany dotyczące w planowania urbanistycznego miast lub zmieniony 

sposób działania zorganizowanej przestępczości bądź grup terrorystycznych. Władze miejskie są 

jednymi z najważniejszych podmiotów, które powinny zapewnić, że rzeczywiste i postrzegane 

problemy dotyczące bezpieczeństwa będą rozwiązywane za pomocą ukierunkowanych środków, 

ponieważ mają one silną obecność lokalną i doskonale znają miejscowe wyzwania. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security_en
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Bezpieczeństwo jest złożoną kwestią, która powinna obejmować takie obszary, jak integracja 

społeczna (dostęp do dobrej jakości, niesegregowanych usług podstawowych, takich jak edukacja, 

opieka społeczna i zdrowotna itp.), egzekwowanie prawa, odporność społeczeństwa i wzmocnienie 

ochrony społeczności przed wszelkimi formami przemocy. Dotyczy to również poprawy w zakresie 

ochrony budynków i infrastruktury. W związku z tym, pewna liczba podmiotów powinna być 

zaangażowana w działania dotyczące bezpieczeństwa, w tym osoby udzielające pierwszej pomocy 

(policja, strażacy, jednostki ochrony cywilnej), sektory zdrowia i opieki społecznej, szkoły, organizacje 

pozarządowe, partnerzy społeczeństwa obywatelskiego, a także projektanci miast, aby zapewnić, że 

kwestie dotyczące bezpieczeństwa będą uwzględniane już na etapie projektowania budynków i 

otwartych przestrzeni w miastach. Lokalne interwencje sprzyjają całościowemu i oddolnemu 

podejściu w zakresie społeczności oraz zapewnienia odporności. 

Wskazówki dla władz miejskich 

Bezpieczeństwo miejskie może przyczynić się do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 

trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego integracji społecznej. Interwencje w dziedzinie 

bezpieczeństwa miejskiego mogą przyczynić się do poprawy jakości życia i rozwoju gospodarczego. 

Mimo, iż bezpieczeństwo miejskie nie jest związane z konkretnym celem tematycznym polityki 

spójności, propozycje projektów mogą wspierać w szczególności cele tematyczne w zakresie badań, 

rozwoju i innowacji (TO1), zwiększenia dostępu i wykorzystania oraz podnoszenia jakości ICT (TO2); 

promowanie zrównoważonego transportu (TO7); promowanie zrównoważonego zatrudnienia o 

wysokiej jakości (TO8); promowanie integracji społecznej, zwalczanie ubóstwa i dyskryminacji (TO9), 

inwestowanie w edukację (TO10) i wzmacnianie potencjału instytucjonalnego (TO11), w tym w 

zakresie profilaktyki oraz prewencji i promocji zdrowia. Innowacyjne propozycje powinny być zgodne 

z warunkami określonymi w Wytycznych w sprawie europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych na lata 2014-2020, a w szczególności z Wytycznymi dla państw członkowskich w 

sprawie wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w zakresie 

rozwiązywania problemów związanych z segregacją edukacyjną i przestrzenną oraz przejścia do 

środowiskowych systemów opieki. Propozycje powinny uwzględniać korzyści wynikające z wyników 

badań finansowanych przez UE, zgodnie z planem działania na rzecz ochrony przestrzeni publicznych 

(patrz szczegółowe informacje w planie działania). 

 

Unikając nadmiernej normatywności w określaniu typów projektów, jakich oczekujemy, należy 

wyróżnić pewne kluczowe elementy, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez władze miejskie 

składające wnioski projektowe: 
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 Poprawa projektowania przestrzennego, urbanistyki i rozwoju bezpieczeństwa poprzez koncepcje 

projektowe, w tym dotyczące zapewnienia lepszej ochrony przestrzeni publicznej oraz poprawy 

odporności budynków i infrastruktury 

 Standaryzacja procesów i wymagań technicznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa miejskiego; 

 Wzmocnienie zdolności dotyczących budowania potencjału społeczności lokalnych, w tym w 

odniesieniu do zwiększonej świadomości ryzyka oraz kształtowania odporności społecznej 

 Zwiększona gotowość międzysektorowa w odniesieniu do zagrożeń bezpieczeństwa w przestrzeni 

publicznej, w tym lepsza koordynacja działań służb ratowniczych i różnych organów 

 Pomoc dla ofiar przestępczości 

 Ocena indywidualnych potrzeb i wsparcie integracji osób zmarginalizowanych w celu zapobiegania 

polaryzacji, która może prowadzić do kryminalizacji i radykalizacji. 

 Zbieranie informacji o niezgłoszonej przestępczości 

 Cyberbezpieczeństwo. 

 

 

4. Zasady finansowania 

 

Zasada „całkowitych kosztów” 

Inicjatywa UIA zgodna jest z zasadą „całkowitych kosztów”. Projekt jest współfinansowany przez EFRR 

do 80% kosztów kwalifikowalnych. Każdy z partnerów otrzymujących środki EFRR zobowiązany jest 

zabezpieczyć wkład publiczny lub prywatny w wysokości co najmniej 20%, aby uzupełnić budżet 

projektu, z zasobów własnych lub z innego źródła. Udział partnerów może mieć postać wkładu 

gotówkowego i/lub rzeczowego. Należy zauważyć, że nieodpłatna praca wolontariuszy nie jest 

kwalifikowalna jako wkład wnoszony zgodnie z zasadami kwalifikowalności UIA, natomiast 

wynagrodzenia pracowników są uważane za wkład gotówkowy. 
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Płatności EFRR 

Schemat płatności w ramach inicjatywy UIA opiera się głównie na zasadzie wypłat zaliczkowych 

z EFRR8 oraz zwrotu rzeczywiście poniesionych kosztów (obejmujących także kwoty ryczałtowe):9 

 Pierwsza zaliczka z EFRR odpowiadająca 50% kwoty grantu z EFRR wypłacana jest (głównemu) 

organowi władzy miejskiej w terminie 90 dni po podpisaniu umowy o dotację (oraz umowy 

partnerskiej, jeżeli jest to konieczne). Pierwsza wypłata zaliczkowa obejmuje również kwotę 

ryczałtową dotyczącą kosztów przygotowania (maksymalnie 16 000 EUR ze środków EFRR).  

 Druga zaliczka z EFRR odpowiadająca 30% grantu z EFRR wypłacana jest (głównemu) organowi 

władzy miejskiej po złożeniu i zatwierdzeniu okresowego sprawozdania z postępu prac, w którym 

zawarty jest audyt wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, zatwierdzony przez 

Kontrolera Pierwszego Poziomu. Wykazane wydatki muszą wynosić co najmniej 70% pierwszej 

raty finansowania wstępnego (odpowiadającej 35% całkowitego budżetu projektu). 

 Druga zaliczka z EFRR odpowiadająca 20% grantu z EFRR (z odliczeniem kwoty ryczałtowej 

przeznaczonej na zamknięcie projektu i transfer wiedzy) wypłacana jest (głównemu) organowi 

władzy miejskiej po złożeniu i zatwierdzeniu końcowego sprawozdania z postępu prac. 

Sprawozdanie to, które musi zostać złożone najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty zakończenia 

projektu, powinno obejmować końcowy audyt wydatków projektowych, zatwierdzony przez 

Kontrolera Pierwszego Poziomu. Należy zauważyć, że trzecia płatność nie jest realizowana na 

zasadzie płatności zaliczkowych, ale zwrotu poniesionych i opłaconych kosztów. W związku z 

powyższym, partnerzy projektu muszą wcześniej sfinansować swoje wydatki w ostatniej fazie 

realizacji projektu.  

 Końcowa płatność wypłacana jest (głównemu) organowi władzy miejskiej po zatwierdzeniu 

końcowego sprawozdania jakościowego (które musi zostać złożone nie później, niż terminie 

jednego roku od daty zakończenia projektu). Kwota tej płatności wynosi maksymalnie 12 000 EUR 

ze środków EFRR i obejmuje zarówno fazę zamknięcia projektu, jak i transfer wiedzy.  

 

 

 

 

                                                           

8 Zgodnie z postanowieniami umowy o przekazaniu zadań, podpisanej przez Komisję Europejską z Regionem Hauts-de-
France (wcześniej Region Nord-Pas-de-Calais) w roku 2015. 
9 Idem. 
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5. Tworzenie i rozwijanie projektu 

 

5.1  Partnerstwo w Urban Innovative Actions 

 

Jedynie kwalifikujące się organy władzy zdefiniowane w Artykule 2 Aktu Delegowanego UIA mogą 

składać wnioski w ramach zaproszenia do składania wniosków dotyczących inicjatywy UIA. 

 

Niemniej jednak, w ramach inicjatywy UIA od władz miejskich oczekuje się ustanowienia silnego 

partnerstwa lokalnego z odpowiednio zróżnicowanymi, uzupełniającymi się partnerami. Wszyscy 

partnerzy muszą pochodzić z UE. Struktura partnerów uczestniczących w realizacji projektów UIA 

może obejmować główny organ władzy miejskiej, stowarzyszone władze miejskie i partnerów realizacji 

projektu. Szersza grupa zainteresowanych stron może również uczestniczyć w realizacji projektu, 

jednak nie będą one uważane za partnerów realizacji projektu. 

 

 UIA: inicjatywa UIA opiera się na władzy miejskiej, która jest odpowiedzialna za całościowe 

wdrożenie i zarządzanie projektem. Główny organ władzy miejskiej podpisuje umowę o 

dotację z podmiotem, któremu powierza się wdrażanie i który otrzymuje środki EFRR 

przeznaczone do przekazania pozostałym partnerom (stowarzyszonym władzom miejskim 

i/lub partnerom realizacji projektu) zgodnie z pełnionymi przez nich zadaniami oraz zakresem 

odpowiedzialności (i opracowanym budżetem). W przypadku zorganizowanych aglomeracji, 

instytucja taka, obejmująca wszystkie zaangażowane organy władz miejskich, będzie 

traktowana jako pojedynczy organ władzy miejskiej, wskazany jako główny organ władzy 

miejskiej w ramach projektu UIA. 

 

 Stowarzyszone władze miejskie: Jakiekolwiek stowarzyszenie władz miejskich 

(krajowe/regionalne stowarzyszenia władz miejskich, pakty lub stowarzyszenia terytorialne, 

specjalne obszary rozwoju itd.) nieposiadające statusu prawnego zorganizowanych 

aglomeracji i bez sformalizowanych umów o współpracy, ale zamierzające przedstawić 

wspólny wniosek w ramach inicjatywy UIA, powinno wskazać w swoim wniosku pojedynczą 

LJA jako główny organ władzy miejskiej oraz pozostałe LJA jako stowarzyszone organy władzy 

miejskiej. Władze stowarzyszone będą odpowiedzialne za realizację określonych działań oraz 

osiągnięcie powiązanych wyników cząstkowych/produktów. Władze stowarzyszone będą 

miały udział w budżecie i będą składać sprawozdania z kosztów poniesionych w związku 
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z realizacją działań projektowych. We wniosku powinny zostać zamieszczone szczegółowe 

informacje dotyczące stowarzyszonych organów władzy miejskiej (obejmujące ich status 

prawny, doświadczenie i kompetencje, osoby do kontaktu itd.). 

 

 Partnerzy realizacji projektu: instytucje, agencje, organizacje, partnerzy z sektora prywatnego 

i stowarzyszenia, które będą grały aktywną rolę we wdrażaniu projektu. Władze miejskie 

powinny przeprowadzić selekcję swoich partnerów realizacji projektu na zasadach 

przejrzystości i równego traktowania. Będą one odpowiedzialne za realizację określonych 

działań oraz osiągnięcie powiązanych wyników cząstkowych/produktów. Należy zauważyć, że 

tylko organizacje posiadające osobowość prawną mają prawo uczestnictwa w projekcie w roli 

partnerów realizacji projektu. Firmy doradcze, których głównym celem działalności jest 

opracowanie projektów europejskich i zarządzanie nimi, nie są uprawnione do udziału 

w projekcie w roli partnerów realizacji projektu.  

 

 Szeroka grupa zainteresowanych stron także powinna brać udział w tworzeniu i wdrażaniu 

projektu. Grupa ta powinna składać się z instytucji, agencji, organizacji oraz stowarzyszeń. Nie 

będą one odgrywały bezpośredniej roli (w związku z czym nie będą posiadać odrębnego 

budżetu wdrożenia), ale będą istotne ze względu na udział w zapewnieniu płynnego 

i skutecznego wdrażania, a także współwłasności projektu. 

 

Szczegółowe informacje na temat ról oraz zobowiązań władz miejskich (stowarzyszonych władz 

miejskich, jeśli dotyczy) oraz partnerów realizacji projektu można znaleźć w rozdziale 2.1 Wytycznych 

dotyczących UIA. 

 

5.2 Działania projektowe 

 

Działania mieszczące się w ramach projektów UIA muszą skupiać się wokół pakietów roboczych 

i wspierać jeden z kilku celów tematycznych EFRR oraz powiązanych priorytetów inwestycyjnych, 

zgodnie z pierwszym paragrafem artykułu 9 Rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów dla 

Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz10 artykułem 5 rozporządzenia dotyczącego 

EFRR.  

 

                                                           

10 Rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy (EU) nr 1303/2013: 
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:32013R1303.  

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:32013R1303
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W tym celu wykorzystywane będą różne wymienione poniżej rodzaje pakietów roboczych:  

 Pakiet roboczy dotyczący przygotowania 

 Pakiet roboczy dotyczący zarządzania projektem  

 Pakiet roboczy dotyczący komunikacji  

 Pakiet roboczy dotyczący wdrożenia  

 Pakiet roboczy dotyczący inwestycji 

 

Za wyjątkiem pakietu roboczego dotyczącego inwestycji, wszystkie pozostałe rodzaje pakietów 

roboczych muszą obowiązkowo zostać wykorzystane w ramach składania wniosków dotyczących 

projektów UIA.  

Do każdego projektu przydzielony zostanie ekspert ds. UIA: 

 

 aby zapewnić stałe doradztwo i wskazówki na temat istoty działań, szczególnie w zakresie 

elementów innowacyjnych; 

 aby zapewnić pomoc w tworzeniu dokumentacji oraz produktów, w których ujęte oraz za 

pomocą których rozpowszechnione zostaną zdobyte doświadczenia i wnioski, dobre praktyki 

itp. w gronie szerszej publiczności; 

 aby zapewnić, że działania realizowane są zgodnie z zapisami zawartymi w przyjętej 

propozycji. 

 

Wydatki związane z pracą ekspertów ds. UIA (w tym koszty podróży i zakwaterowania) pokrywane 

będą w ramach inicjatywy UIA i w związku z tym nie powinny być uwzględniane w budżetach 

projektów. Szczegółowe informacje dotyczące struktury planu roboczego w ramach projektu UIA, a 

także roli i zakresu odpowiedzialności Ekspertów UIA zostały zamieszczone w Wytycznych dotyczących 

UIA. 

 

5.3 Pozycje w budżecie oraz wydatki kwalifikowalne 

 

Zgodnie z dokumentem Wytyczne dotyczące UIA (patrz rozdział 4.2), wszystkie wydatki ponoszone 

w związku z wprowadzeniem w życie projektów UIA kwalifikują się do wsparcia i powinny zostać ujęte 

w budżecie w następujących pozycjach: 

 

 Personel 

 Biuro i administracja 
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 Podróże i zakwaterowanie 

 Zewnętrzne ekspertyzy i usługi 

 Wyposażenie 

 Infrastruktura i prace budowlane 

 

 

 

6. Procedura składania wniosku 

Pakiet aplikacyjny czwartego zaproszenia do składania wniosków w ramach UIA składa się 

z następujących dokumentów: 

 

 poniższy Zakres wymagań i obowiązków (dostępny we wszystkich językach UE); 

 Wytyczne techniczne dotyczące internetowej elektronicznej platformy podawczej (EPP)  

 Szczegółowe informacje dotyczące wniosku (dostępne w sieci we wszystkich językach UE w 

systemie EPP)  

 

Wersja robocza wniosku i formularz potwierdzenia są również udostępniane jako narzędzie 

ułatwiające przeprowadzenie procesu opracowywania wniosku (dokument w formacie Word, 

dostępny jedynie w języku angielskim) 

 

Ponadto wymagane jest intensywne odwoływanie się do Wytycznych dotyczących UIA (dokument 

dostępny tylko w języku angielskim) w kwestiach nadrzędnych zasad inicjatywy, o której mowa. 

 

Wszystkie dokumenty można znaleźć w witrynie UIA. 

 

Procedura składania wniosków jest w 100% elektroniczna i odbywa się poprzez elektroniczną 

platformę podawczą (EPP) UIA. Wniosek składa się z formularza wniosku oraz zeskanowanego 

podpisanego arkusza potwierdzenia. Specjalny załącznik może również zostać pobrany i dołączony do 

formularza wniosku. Może nim być mapa obszaru realizacji prac, wykres, infografika itp. Typ i rozmiar 

załączanych plików zostały określone w dokumentacji wytycznych dotyczących internetowej 

elektronicznej platformy podawczej (EPP).  

 

Zdecydowanie zaleca się wypełnienie formularza wniosku w komunikatywnym języku angielskim, choć 

można też wypełnić go w pozostałych językach urzędowych UE.  

https://eep.uia-initiative.eu/
https://eep.uia-initiative.eu/
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Należy zauważyć, że ocena strategiczna i operacyjna złożonych formularzy wniosków zostanie 

przeprowadzona na podstawie analizy wersji anglojęzycznej wniosku (wnioski przedłożone w innej 

wersji językowej zostaną przetłumaczone na angielski przez zewnętrznego wykonawcę wynajętego 

przez stały sekretariat). Jakość tłumaczenia nie jest gwarantowana przez stały sekretariat, w związku 

z czym pełne ryzyko w tym zakresie ponosi wnioskodawca. Ponadto, umowa o dotację, dokumentacja 

zarządzania projektem, formalne sprawozdania, kluczowe dokumenty dotyczące wyników 

cząstkowych oraz wszystkie rodzaje komunikacji z podmiotem, któremu powierza się wdrażanie i 

stałym sekretariatem muszą być sporządzane w języku angielskim. 

 

Ostateczny termin składania formularzy wniosku oraz arkusza potwierdzenia to 31/01/2019 o 

godzinie 14.00 czasu środkowoeuropejskiego. 

 

 

 

7. Procedura selekcji 

Po złożeniu każdy wniosek poddawany jest procedurze selekcji składającej się z następujących kroków: 

1. kontrola kwalifikowalności, 

2. ocena strategiczna, 

3. ocena operacyjna. 

 

7.1     Kontrola kwalifikowalności 

 

Po zamknięciu zaproszenia do składania wniosków, stały sekretariat przeprowadza ocenę zgodności 

wszystkich otrzymanych formularzy wniosków dotyczących projektu. Celem kontroli kwalifikowalności 

jest: 

 

 Sprawdzenie zgodności otrzymanych formularzy wniosków i dołączonych do nich 

załączników z formalnymi kryteriami kwalifikowalności.  

 Uniknięcie dalszej oceny wniosków niespełniających warunków dotyczących 

kwalifikowalności. 

 Zapewnienie równego traktowania wszystkich propozycji wybranych do finansowania. 

 

Kryteria kwalifikowalności UIA są następujące: 
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1. Formularz wniosku złożono drogą elektroniczną przez platformę EPP przed upływem 

terminu określonego w dokumencie Zakres wymagań i obowiązków dotyczącym danego 

zaproszenia do składania wniosków.  

2. Formularz wniosku został wypełniony w całości (z wszystkimi obowiązkowymi pakietami 

roboczymi) 

3. Wnioskodawca jest pojedynczym organem władzy miejskiej lokalnej jednostki 

administracyjnej (LJA) zdefiniowanej według stopnia urbanizacji jako miasto lub 

przedmieście i obejmującej co najmniej 50 000 mieszkańców  

ALBO  

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem lub ugrupowaniem władz miejskich o statusie 

prawnym zorganizowanej aglomeracji złożonej z LJA, w której większość (co najmniej 51%) 

mieszkańców zamieszkuje w LJA zdefiniowanych według stopnia urbanizacji jako miasto 

lub przedmieście i liczących w sumie co najmniej 50 000 mieszkańców  

ALBO 

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem lub ugrupowaniem władz miejskich o statusie 

prawnym zorganizowanej aglomeracji, w której wszystkie zaangażowane władze miejskie 

(główny organ władzy miejskiej i stowarzyszone organy władz miejskich) są LJA 

zdefiniowanymi według stopnia urbanizacji jako miasto lub przedmieście i liczących w 

sumie (na terenie głównych organów władzy miejskiej i stowarzyszonych organów władz 

miejskich) co najmniej 50 000 mieszkańców 

4. W przypadku stowarzyszeń lub ugrupowań nieposiadających statusu prawnego 

zorganizowanej aglomeracji, w formularzu wniosku wskazany został główny organ władzy 

miejskiej oraz władze stowarzyszone 

5. Jedynie w przypadku obecnego zaproszenia do składania wniosków i wyłącznie w 

przypadku wniosków dotyczących tematu „Zrównoważone wykorzystanie ziemi, 

rozwiązania naturalne w miastach”, LJA wiejskie, jeśli takie istnieją, zostały wymienione 

jako stowarzyszone władze miejskie. W tym przypadku, minimalny próg 50 000 

mieszkańców osiągają wszystkie LJA (główne i stowarzyszone władze miejskie) 

sklasyfikowane jako miasta, miasteczka i/lub przedmieścia 

6. Przestrzegane są terminy kwalifikowalności: data zakończenia projektu jest zgodna 

z wymaganiami zaproszenia do składania wniosków oraz inicjatywy 

7. Przestrzegane są wymagania związane z maksymalną wysokością budżetu i zasadą 

współfinansowania  
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8. Wszyscy zaangażowani partnerzy (główny organ władzy miejskiej, stowarzyszone organy 

władz miejskich i partnerzy realizacji projektu) pochodzą z krajów członkowskich UE 

9. Władze miejskie będące wnioskodawcami (główny organ władzy miejskiej i/lub 

stowarzyszone organy władz miejskich) biorą udział w tylko jednym wniosku składanym w 

ramach tego samego zaproszenia do składania wniosków. 

10. Władze miejskie będące wnioskodawcami (główny organ władzy miejskiej i/lub 

stowarzyszone organy władz miejskich) nie zostały wybrane i nie były finansowane w 

ramach tego samego tematu podczas poprzedniego zaproszenia do składania wniosków 

11. Arkusz potwierdzenia, prawidłowo podpisany przez przedstawiciela prawnego 

(głównego) organu władzy miejskiej został przesłany za pośrednictwem systemu EPP. 

 

Jeśli nie zostaną spełnione wszystkie wymienione powyżej wymagania, wniosek zostanie uznany za 

niespełniający kryteriów kwalifikowalności i nie będzie dalej rozpatrywany. 

 

7.2     Ocena strategiczna 

 

Wnioski uznane za kwalifikowalne zostaną poddane ocenie strategicznej przeprowadzonej przez panel 

zewnętrznych ekspertów. Ocena strategiczna stanowi 80% całościowej oceny ważonej przyznawanej 

projektowi i oparta jest na poniższych kryteriach: 

 

 Innowacyjność (40% oceny ważonej) - do jakiego stopnia wnioskodawca wykazał, że 

proponowany projekt stanowi nowość (nie został wcześniej przetestowany i wdrożony na 

terenie danego obszaru miejskiego, ani w jakimkolwiek innym miejscu na terenie UE) i ma 

potencjał do wniesienia wartości dodanej?  

 Partnerstwo (15% oceny ważonej) – do jakiego stopnia wdrożenie projektu zależne jest od 

zaangażowania kluczowych zainteresowanych stron (stowarzyszone organy władz miejskich, 

jeżeli dotyczy, partnerzy realizacji projektu i szersza grupa zainteresowanych stron)? 

 Mierzalność (15% oceny ważonej) – w jakim stopniu rezultaty projektu poddają się 

pomiarom? 

 Transferowalność (10% oceny ważonej) – w jakim zakresie projekt można zrealizować na 

innych obszarach miejskich w całej Europie? 

 

Pytania wskaźnikowe do poszczególnych kryteriów przedstawiono w rozdziale 3.2.2 Wytycznych 

dotyczących UIA. 
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Panel ekspertów zewnętrznych przeprowadzi również weryfikację w celu określenia, czy projekty 

przyczyniają się do osiągnięcia celów tematycznych europejskich funduszy strukturalnych oraz 

wspólnych ram strategicznych określonych w pierwszym paragrafie Artykułu 9 Rozporządzenia 

w sprawie wspólnych przepisów oraz czy stanowią one zintegrowane rozwiązanie odpowiadające 

określonym wyzwaniom i spełniają zasady dotyczące zrównoważonego rozwoju miejskiego. Komisja 

Europejska i podmiot, któremu powierza się wdrażanie mogą podjąć decyzję dotyczącą odrzucenia 

projektu, jeżeli powyższe kryteria nie są spełnione. 

 

Na koniec oceny strategicznej panel zewnętrznych ekspertów omawia ocenę wniosków i tworzy 

stosowny ranking. Działając w porozumieniu z Komisją Europejską, wnioski, które plasują się powyżej 

ustalonego progu, kieruje się do dalszej oceny operacyjnej. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni 

o podjętej decyzji (dotyczącej dalszego rozpatrywania wniosku lub nie) pod koniec procedury oceny 

strategicznej. 

 

7.3     Ocena operacyjna 

 

Ocena operacyjna jest przeprowadzana przez stały sekretariat i składa się na 20% całościowej oceny 

ważonej przyznawanej projektowi. Głównym celem oceny operacyjnej jest oszacowanie jakości 

propozycji (w tym wykonalność projektu, spójność planu prac, jakość proponowanych struktur 

zarządzania, spójność i proporcjonalność budżetu, jakość proponowanych działań w zakresie 

komunikacji). 

 

Pytania wskaźnikowe do kryterium „jakość” przedstawiono w rozdziale 3.2.3 Wytycznych dotyczących 

UIA. 

 

Po przeprowadzeniu oceny operacyjnej, doradcza komisja selekcyjna złożona z podmiotu 

wdrażającego i Komisji w toku narady podejmie ostateczną decyzję. Komisja Europejska dokonuje 

ostatecznego zatwierdzenia wybranych projektów. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o podjętej 

decyzji pod koniec procedury oceny operacyjnej. 

 

7.4     Punktacja ocen 
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Ocena punktowa od 1 do 5 zostanie przyznana w ramach każdego ważonego kryterium, składając się 

na średnią ocenę projektu.  

 

Szczegółowe informacje na temat punktacji oceny projektów UIA można znaleźć w rozdziale 3.2.4 

Wytycznych dotyczących UIA. 

 

W ramach systemu punktacji oceny projektów uwzględniane są nie tylko specyficzne cechy każdego 

proponowanego projektu, ale także w duchu procesu konkurencyjnego, wyniki porównania z innymi 

projektami proponowanymi w ramach tego samego zaproszenia do składania wniosków. W związku z 

powyższym, wnioskodawcy składający propozycje dotyczące projektów, którzy nie zostali wymienieni 

na skróconej liście oceny operacyjnej lub nie zostali ostatecznie zatwierdzeni, nie otrzymają oceny 

punktowej, ale jedynie szczegółowe uwagi dotyczące wszystkich kryteriów poddanych ocenie. 

 

 

8. Zamówienia publiczne, audyt i pomoc publiczna 

 

Partnerzy projektu, którzy spełniają kryteria definicji instytucji zamawiającej zgodnie z mającym 

zastosowanie prawodawstwem krajowym dotyczącym zamówień publicznych, muszą postępować 

zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. 

 

Deklarowane wydatki projektu muszą zostać poddane audytowi przeprowadzonemu przez Kontrolera 

Pierwszego Poziomu (KPP). Niezależna opinia KPP musi odnosić się do kwestii legalności 

i prawidłowości zadeklarowanych wydatków, dostarczenia produktów i usług, zasadności 

zadeklarowanych wydatków oraz zgodności wydatków i operacji z przepisami Wspólnoty oraz 

krajowymi. Biorąc pod uwagę, że KPP jest zatrudniany i opłacany bezpośrednio przez Inicjatywę UIA, 

żadne koszty kontroli (audytu) nie powinny być uwzględniane przez partnerów realizacji projektu w 

ramach opracowywania budżetu projektu. 

 

W celu zagwarantowania równych warunków dla wszystkich przedsiębiorstw prowadzonych 

działalność na rynku wewnętrznym, zatwierdzone projekty muszą zostać opracowane w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, dla zapewnienia efektywności 

wydatków publicznych i uniknięcia zakłóceń rynku, takich jak wypieranie finansowania prywatnego, 
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tworzenie nieskutecznych struktur rynkowych lub utrzymywanie niewydajnych przedsiębiorstw. 11 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie, że finansowanie w ramach inicjatywy Urban 

Innovative Actions (UIA) nie będzie pociągać za sobą zakłócenia konkurencyjności lub powodować 

zakłóceń rynku bez wystarczającego powodu. Z zasady ogólnej, Komisja Europejska oczekuje, że 

większość projektów finansowanych w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków nie 

będzie obejmować działalności gospodarczej i nie będzie posiadać konsekwencji - lub będzie posiadać 

jedynie bardzo ograniczone konsekwencje - dla handlu pomiędzy krajami członkowskimi. 

 

Komisja Europejska finansuje inicjatywę Urban Innovative Actions (UIA) z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (do 80% kosztów projektu) za pośrednictwem zarządzania pośredniego. W 

odniesieniu do 80% finansowania inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA), konieczne jest 

przeprowadzenie kontroli zgodności pomocy publicznej dla zapewnienia, że udzielana pomoc 

publiczna zapewnia czerpanie pełnych korzyści z rynku wewnętrznego. Biorąc pod uwagę innowacyjny 

i otwarty charakter inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA), realizowanej na zasadzie składania 

wniosków dotyczących proponowanych projektów, obejmujących kreatywne rozwiązania oraz 

określone w ramach zaproszenia do składania wniosków tematy o charakterze ogólnym, w celu 

ograniczenia efektu zakłócenia wolnej konkurencji rynkowej poprzez finansowanie ze środków 

budżetowych UE, wartość pomocy publicznej przekazywanej pojedynczemu przedsiębiorstwu 

biorącemu udział w realizacji określonego projektu musi zostać ograniczona do wartości 500.000 EUR 

całkowitej kwoty finansowania UIA. 

 

Pozostałe wydatki (wynoszące co najmniej 20% kosztów projektu) mogą zostać pokryte ze środków 

prywatnych lub publicznych. Jeżeli wykorzystywane są środki prywatne, nie są one uważane za pomoc 

publiczną. Niemniej jednak, jeżeli środki pochodzące z publicznych zasobów kraju członkowskiego 

mają zostać wykorzystane na finansowanie projektów obejmujących „działalność gospodarczą”, tzn. 

oferowanie towarów lub usług na rynku, projekty te muszą zostać opracowane w sposób 

zapewniający, że finansowanie publiczne będzie spełniać wymogi wszystkich przepisów 

obowiązujących w odniesieniu do pomocy publicznej na każdym szczeblu, zarówno właściciela, jak i 

podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie i/lub operatora projektu bądź obiektu. W takich 

przypadkach, finansowanie ze środków publicznych powinno spełniać wszystkie wymogi 

rozporządzenia dotyczącego pomocy de minimis lub warunków określonych na mocy ogólnego 

                                                           

11 Dalsze wytyczne dotyczące pojęcia pomocy publicznej zostały zamieszczone w obwieszczeniu Komisji w sprawie 
stosowania reguł pomocy publicznej zgodnie z postanowieniami Artykułu 107(1) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, dostępnego pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
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rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych, bądź decyzji w sprawie UOIG („usług świadczonych w 

ogólnym interesie gospodarczym”). 

 

Szczegółowe informacje na temat zamówień publicznych i pomocy przyznawanej przez państwo 

można znaleźć w rozdziałach 4.4.6 oraz 4.4.7 Wytycznych dotyczących UIA. 

 

 

9. Jak uzyskać pomoc 

 

Pracownicy stałego sekretariatu odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące kwestii technicznych, 

które mogą pojawić się w czasie trwania zaproszenia do składania wniosków. Dane kontaktowe można 

znaleźć w witrynie UIA. 

 

Stały sekretariat zorganizuje także liczne seminaria dla wnioskodawców w miastach położonych na 

terenie Europy. Terminy oraz dokładne miejsca, w których odbędą się seminaria, można znaleźć na 

stronie „Wydarzenia” w witrynie UIA. Podczas tych seminariów, uczestnicy będą mogli zarezerwować 

dwustronne spotkania z członkami stałego sekretariatu i przedstawicielami Komisji Europejskiej w celu 

przedyskutowania ich pomysłu na projekt. Ponadto, zorganizowane zostaną seminaria internetowe 

dotyczące poszczególnych aspektów opracowywania projektów i składania wniosków. Terminy oraz 

dokładne tematy seminariów internetowych można znaleźć na stronie „Wydarzenia” w witrynie UIA. 

Na zakończenie, stały sekretariat zorganizuje internetowe sesje pytań i odpowiedzi oraz konsultacje 

dwustronne. Więcej informacji zostanie podanych na stronie poświęconej czwartemu zaproszeniu do 

składania wniosków na witrynie internetowej UIA. 

 

 

10.  Kluczowe daty 

 15/10/2018 – rozpoczęcie trzeciego zaproszenia do składania wniosków 

 11/2018 – 12/2018 – seminaria dla wnioskodawców i seminaria internetowe 

 31/01/2019 – ostateczny termin składania formularzy wniosku 

 07/2019 – przybliżony termin ostatecznej decyzji w sprawie zatwierdzenia projektów 

 09/2019 – przybliżony termin rozpoczęcia realizacji zatwierdzonych projektów 

 

Z niecierpliwością oczekujemy Państwa propozycji! 


