
 

 

Broszura informacyjna – zarys warsztatów sektorowych i horyzontalnych  

Seminarium sieciujące dla Partnerstw JST w ramach projektu CWD Plus 

pt. „Przygotowania do wdrażania strategii i projektów zintegrowanych”  

22-23 marca 2023 r., Poznań 

Przedstawiamy krótkie, jednostronicowe opisy warsztatów, jakie będą prowadzone podczas 

II seminarium sieciującego. Prosimy o zapoznanie się z opisami warsztatów PRZED dokonaniem 

zgłoszenia w formularzu zgłoszeniowym przesłanym w mailu. Pozwoli to Państwu na zapisanie się 

na warsztat najbardziej odpowiadający Państwa zainteresowaniom. 

Rekomendujemy udział osób uczestniczących w seminarium równolegle tzn. jeśli  

z Partnerstwa przyjechały 2 osoby to wskazane jest, aby każda z osób wybrała 2 różne tematy 

zarówno pierwszego jak i drugiego dnia. Warto pamiętać, że liczba miejsc na danym warsztacie jest 

ograniczona – co oznacza, że jeśli Państwo będziecie się zapisywać później to może brakować już 

wolnych miejsc. Wynika to z faktu ograniczonej liczby miejsc w salach w jakich odbywają się 

warsztaty. W celu zapisania się na warsztaty prosimy, aby zgłoszenia dokonała imiennie każda  

z osób jakie mają wziąć udział w seminarium.  

Poniżej zamieszczamy krótki spis treści warsztatów opisanych w niniejszej broszurze. Link do 

agendy tutaj. W przypadku pytań proszę o telefon lub mail do koordynatora seminarium 

sieciującego – Łukasz Dąbrówka, lukasz.dabrowka@zmp.poznan.pl / 600 426 180.  
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Dzień 1 – 22 marca 2023 – Warsztaty sektorowe  

Temat: Realizacja i finansowanie projektów z zakresu zrównoważonej turystyki, kultury, 

dziedzictwa przyrodniczego na potrzeby rozwoju lokalnej gospodarki.  
Kiedy: Dzień 1 (22.03) – Warsztat 1 (15:40 – 17:30) 

Prowadzący: Adam Mikołajczyk, doradca ZMP wraz z zespołem doradców ZMP i opiekunów FFW. 

Krótki opis tematyki warsztatu: 

W ramach warsztatu będziemy próbować odpowiedzieć na pytanie -> jak przygotować  

i zrealizować zintegrowany projekt turystyczny wykorzystując potencjał dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego, aby miał on realne szanse na pobudzenie lokalnego rozwoju 

gospodarczego?   

Czego się dowiesz i co będziemy robić na warsztacie: 

Część 1. Zasada pytań i odpowiedzi.   

Co wiemy, a czego nie wiemy:   

Założenia horyzontalne. Możliwości i uwarunkowania finansowania (współpraca 

terytorialna, projekty JST w ramach instrumentów terytorialnych, rola projektów 

zintegrowanych). Wskazania programowe dla projektów z zakresu zrównoważonej turystyki. 

Definicje i kluczowe aspekty. Wartościowe typy projektów. Od projektu do źródeł 

finansowania: programy regionalne i ograniczenia innych programów (Polska Wschodnia, 

Interreg).  

Część 2. Praktyczny warsztat (grupa i podgrupy) oraz dyskusja:   

• 10 sposobów na zmarnowanie potencjału turystycznego.  

• Studium przypadków i ich analiza.   

• Wnioskowanie w oparciu o rzeczywiste, faktyczne elementy projektów.   

• Błędy w sztuce albo sztuka dla sztuki.  Wyobrażenia a realia. 

• Warsztat przy stolikach mający na celu wypracowanie działań zapobiegającym 

popełnianiu w/w błędów. 

Warsztat pozwoli nam odpowiedzieć na pytania: 

✓ Jakie są wskazania programowe oraz uwarunkowania finansowania dla projektów  

z zakresu zrównoważonej turystyki?  

✓ Jak kreować projekty z zakresu turystyki, zwłaszcza turystyki kulturowej?  

✓ Jakie typy projektów turystycznych będą preferowane przez IZ? 

✓ Kiedy udaje się osiągnąć efekt mnożnikowy turystyki?  

✓ Co powinno być i co jest rzeczywistym sukcesem projektów turystycznych?  
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Temat 2: Realizacja i finansowanie projektów z zakresu zrównoważonej mobilności  
Kiedy: Dzień 1 (22.03) – Warsztat 2 (15:40 – 17:30)  

Prowadzący: Michał Babicki, doradca ZMP wraz z zespołem doradców ZMP i opiekunów FFW. 

Krótki opis tematyki warsztatu: 

Warsztaty mają na celu określenie podstawowych barier i problemów wynikających  

z tworzenia spójnych, efektywnych ekonomicznie systemów transportowych. Tworzenie 

spójnej polityki mobilnościowej (obejmującej transport indywidualny, zbiorowy  

i niezmotoryzowany), powinno angażować środki własne oraz dofinasowania zewnętrzne. 

Określenie słabych punków ma określić czy dostępne finasowanie zewnętrzne może  

w skuteczny sposób doprowadzić do realizacji przyjętych celów czy istnieją inne obiektywne 

bariery w tym zakresie (np. legislacyjne). 

Czego się dowiesz i co będziemy robić na warsztacie: 

Zapraszamy na warsztaty problemowe, które będą się składały z 3 części: 

Część 1: Krótkie wprowadzenie do mobilności miejskiej (kierunki działań i trendy) oraz 

omówienie obszarów tematycznych warsztatu. Czy posiadamy wizję i plan dla naszych 

obszarów funkcjonalnych? Czy wiemy, jakie są uwarunkowania koordynacji przedsięwzięć 

transportowych w partnerstwie? 

Część 2: Warsztaty w formule World Café. 3 grupy tematyczne: transport publiczny, 

transport indywidualny, mobilność aktywna. Podczas warsztatów dla każdego obszaru 

zostanie sporządzona matryca obejmująca: zagadnienia legislacyjne, powiązania z dwoma 

pozostałymi obszarami - określająca motywatory/bariery. Jednocześnie na matrycy 

uczestnicy wskażą, czy istnieją możliwości ich rozwiązania z udziałem środków zewnętrznych.  

Część 3: Podsumowanie matryc dla każdego obszaru tematycznego – wskazanie barier oraz 

potencjalnego sposobu ich finasowania.  

Warsztat pozwoli nam odpowiedzieć na pytania: 

✓ Czy przygotowywać projekty tylko pod finasowanie zewnętrzne? 

✓ Jak koordynować realizację projektów transportowych w partnerstwie? 

✓ Czy opłaca się przygotowywać projekty do szafy? 

✓ Czy projekty ad hoc mają sens? 

✓ Czy potrzeba miliardów na zmiany? 

✓ Czy możemy dokonywać zmian jednym projektem? 

✓ Co dalej jak już zrobimy projekt… 
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Temat: 3. Realizacja i finansowanie przedsięwzięć transformacji energetycznej, w tym 

produkcja energii ze źródeł odnawialnych. 
Kiedy: Dzień 1 (22.03) – Warsztat 3 (15:40 – 17:30)  

Prowadzący: Zdzisław Czucha, doradca ZMP wraz z zespołem doradców ZMP i opiekunów FFW. 

Krótki opis tematyki warsztatu: 

Zapraszamy na warsztat dotyczący realizacji i finansowania przedsięwzięć z zakresu 

transformacji energetycznej (TE). Dzieje się ona nieustannie, choć nigdy zmiany nie 

przebiegały tak szybko jak obecnie. W gminach wraz z rozwojem technologii przechodzimy 

na coraz bardziej różnorodne źródła energii.  

W dobie kryzysu energetycznego nastała konieczność poszukiwania nowych rozwiązań 

zapewniających bezpieczeństwo energetyczne. Proces ten wymaga od samorządów 

lokalnych starannego zaplanowania i określenia właściwych źródeł finansowania. 

Czego się dowiesz i co będziemy robić na warsztacie: 

Warsztat rozpocznie się wystąpieniami tematycznymi. Następnie uczestnicy aktywnie włączą 

się do prac nad TE w swoich partnerstwach. 

Praca odbywać się będzie w małych grupach roboczych 5 – 10 osób. 

• W pierwszej części warsztatu zastanowimy się nad pytaniem: czym w praktyce jest 

transformacja energetyczna? 

• W drugiej części warsztatu porozmawiamy o wyzwaniach gmin i partnerstw  

w zakresie transformacji. Rozpoznamy rzeczywiste potrzeby w tym zakresie a także 

bariery. 

• W dyskusji z przedstawicielami instytucji zarządzających programami dotacyjnymi 

omówimy możliwe źródła finansowania dla przedsięwzięć w tym obszarze. 

• Na koniec poszczególne grupy przedstawią swoje wyniki i uwspólnią wnioski  

z warsztatu. 

W założeniu wnioski te powinny okazać się przydatne zarówno dla partnerstw jak i dla IZ. 

Warsztat pozwoli nam odpowiedzieć na pytania: 

✓ Dlaczego transformacja energetyczna jest konieczna? 

✓ Jakie są możliwe kierunki działań w obszarze transformacji energetycznej?  

✓ Jakie są możliwości jej finansowania? 

✓ Jak organizować formalnie proces transformacji energetycznej, jak efektywnie budować 

Partnerstwa do realizacji konkretnych przedsięwzięć? 
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Temat 4: Realizacja i finansowanie projektów z zakresu adaptacji do zmian klimatu. Jak 

zwiększyć odporność gmin na obszarze funkcjonalnym  
Kiedy: Dzień 1 (22.03) – Warsztat 4 (15:40 – 17:30)  

Prowadzący: Agnieszka Dawydzik, doradca ZMP wraz z zespołem doradców ZMP i opiekunów FFW. 

Krótki opis tematyki warsztatu: 

Nie ma złotego środka na szybkie zatrzymanie zmian klimatu wpływających negatywnie  

na nasze otoczenie, pogarszających jakość życia, a często stanowiących zagrożenie życia 

mieszkańców gmin, w szczególności dużych miast. Podjęcie działań adaptacyjnych przez JST 

powinno być świadomą decyzją, w wyniku której długoterminowe i kompleksowe 

planowanie rozwoju uwzględni wszystkie zagrożenia klimatyczne, ryzyka ich wystąpienia  

i dostosuje plany inwestycyjne do podatności JST na zmiany klimatu. Dobrze prowadzona 

polityka adaptacyjna buduje odporność gminy, tworząc tym samym barierę ochronną dla jej 

mieszkańców. 

Czego się dowiesz i co będziemy robić na warsztacie: 

Zapraszamy na warsztat dotyczący realizacji i finansowania projektów z zakresu adaptacji  

do zmian klimatu. 

W pierwszej części warsztatu porozmawiamy o potencjałach, ograniczeniach i wyzwaniach 

samorządów związanych z mądrym przygotowaniem się do zmian klimatu. Rozpoznamy  

i wstępnie zidentyfikujemy potrzeby inwestycyjne JST, uwarunkowania realizacji projektów  

w obszarach funkcjonalnych, szanse i zagrożenia realizacji zadań z zakresu adaptacji do zmian 

klimatu. Zastanowimy się jakie rodzaje działań adaptacyjnych powinny być planowane przez 

partnerstwa? Wspólnie opracujemy mapę drogową kluczowych działań. 

W trakcie warsztatu wspólnie, w ramach zespołowych ćwiczeń, wypracujemy przykładowe 

działania (projekty) związane z wdrażaniem Miejskich Planów Adaptacji. W dyskusji  

z przedstawicielami instytucji zarządzających programami regionalnymi i programami FEnIKS 

oraz FEPW omówimy najbardziej optymalne źródła finansowania dla Państwa pomysłów.  

Warsztat pozwoli nam odpowiedzieć na pytania: 

✓ Czy taksonomia ma coś wspólnego z podatkami? 

✓ Czy bioswale to jakiś gatunek wielorybów? 

✓ Rezyliencja, czyli jak to powiedzieć po polsku? 

✓ Jakiego koloru jest woda z obiegu dualnego? 

✓ Ile wody potrzeba do produkcji 1 kg wołowiny a ile do wyhodowania 1 kg fasoli? 

✓ Czy jaz ma coś wspólnego z jazzem? 
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Temat 5: Jak realizować przedsięwzięcia służące rozwojowi usług społecznych oraz 

podnoszeniu jakości i dostępności kształcenia zawodowego, przy wykorzystaniu zewnętrznych 

źródeł finansowania.    
Kiedy: Dzień 1 (22.03) – Warsztat 5 (15:40 – 17:30)  

Prowadzący: Mirosław Mękarski, doradca ZMP wraz z zespołem doradców ZMP i opiekunów FFW. 

Krótki opis tematyki warsztatu: 

Podczas warsztatów przyjrzymy się bliżej projektom z obszarów społecznych usług: szeroko 

rozumianej sfery pomocy społecznej oraz edukacji, w tym edukacji zawodowej. Celem 

warsztatów będzie określenie problemów partnerstw, które podjęły się realizacji projektów 

społecznych oraz wskazanie rozwiązań, które pomogłyby im te projekty zrealizować. 

Problemy identyfikować będziemy dla poszczególnych faz powstawania projektów. 

Począwszy od adekwatnej do diagnozy i celów partnerstwa koncepcji projektów, poprzez 

problemy montażu finansowego projektów wspomaganych środkami dotacyjnymi, formy 

założonej współpracy w realizacji projektów pomiędzy partnerami, aż po refleksję dotyczącą 

efektywności i kosztochłonności zaproponowanych rozwiązań. 

Czego się dowiesz i co będziemy robić na warsztacie: 

Z uwagi na różnorodność projektów, które mogą być realizowane, wielość sposobów ich 

finansowania, rodzajów organizowania współpracy i sposobów realizacji, warsztat będziemy 

chcieli przeprowadzić tak, by wykorzystać potencjał wiedzy i doświadczeń wszystkich 

biorących w nim udział uczestników. Dzięki temu zidentyfikujemy obarczone największym 

ryzykiem działania, rozwiązania, koncepcje, założenia i plany. Wybierzemy najistotniejsze  

z nich i podejmiemy próbę wskazania rozwiązań, które pozwolą uniknąć zagrożeń, a ułatwią 

osiągnięcie celów projektów. Podsumowaniem pracy dla każdego obszaru tematycznego 

będzie wskazanie problemów i zagrożeń dla realizowanych projektów wraz z adekwatnymi 

propozycjami rozwiązań.  

Warsztat pozwoli nam odpowiedzieć na pytania: 

✓ Czy projekty, które chcemy realizować najlepiej odpowiadają zdiagnozowanym 

problemom i potrzebom społecznym / gospodarczym?  

✓ Czy zidentyfikowaliśmy najistotniejsze zagrożenia dla naszych projektów?   

✓ Czy potrafimy zorganizować współpracę z partnerami samorządowymi, społecznymi  

i gospodarczymi na kolejnych etapach realizacji projektów?  

✓ Czy znamy koszty powstałych usług społecznych i wiemy, z jakich środków będą one 

finansowane?  

✓ Czy problemy z finansowaniem projektów są jedynym problemem osiągnięcia sukcesu?     
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Dzień 2 – 23 marca 2023 – Warsztaty horyzontalne 

Temat 1: ZIT - wyzwania oraz praktyka funkcjonowania i finansowania partnerstw w ramach 

instrumentów terytorialnych   
Kiedy: Dzień 2 (23.03) – Warsztat 1 (09:15 – 11:00)  

Prowadzący: Anna Krzyżanowska-Orlik, doradca ZMP wraz z zespołem doradców ZMP i opiekunów 

FFW. 

Krótki opis tematyki warsztatu: 

Funkcjonowanie partnerstw ZIT to temat wciąż stosunkowo nowy, choć istnieje (poza ZITami 

wojewódzkimi) kilka przykładów w tym zakresie. Podczas warsztatów chcemy przedstawić 

przykłady funkcjonowania oraz finansowania partnerstw już istniejących, bariery i problemy, 

z jakimi partnerstwa się borykają, a także przedstawić kilka praktycznych aspektów 

organizacji procesu wdrażania Strategii ZIT. Istotnym elementem spotkania będzie także 

wymiana zdań i opinii pomiędzy partnerstwami oraz instytucjami zarządzającymi, które 

współdecydują często o funkcjonowaniu partnerstw ZIT dzięki wsparciu ze środków 

programów regionalnych.  

Czego się dowiesz i co będziemy robić na warsztacie: 

Warsztat został podzielony na pięć części: 

1. Podczas pierwszej części zaproszeni przedstawiciele ZIT zaprezentują swoje 

doświadczenia związane z funkcjonowaniem partnerstw. 

2. Doradcy ZMP przybliżą Państwu rozwiązania przyjęte w różnych regionach w Polsce 

związane ze wsparciem partnerstw ZIT, w szczególności w zakresie ich funkcjonowania 

i finansowania. 

3. Zaprosimy do dyskusji przedstawicieli instytucji zarządzających i poprosimy 

o przedstawienie ich pomysłów oraz wybranych rozwiązań związanych ze wsparciem 

Związków ZIT. 

4. Poprosimy o komentarz przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – 

m.in. w zakresie możliwości wynikających z Umowy Partnerstwa. 

5. Na koniec postaramy się wspólnie, podczas pracy zespołowej, zastanowić nad tym, 

jakiego wsparcia partnerstwa faktycznie potrzebują, czy wdrażanie projektów 

zintegrowanych wymaga dodatkowych nakładów pracy, jakie zasoby są niezbędne  

do prawidłowego wdrożenia Strategii ZIT. 

Warsztat pozwoli nam odpowiedzieć na pytania: 

✓ Co jest największą barierą skutecznego funkcjonowania partnerstw ZIT? 

✓ Jakie są możliwości finansowania związków ZIT? 

✓ Jaka może być rola instytucji zarządzających we wsparciu funkcjonowania i finansowania 

związków ZIT? 

✓ Czy związki ZIT będą długoterminowymi partnerstwami?  
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Temat 2: IIT - wyzwania oraz praktyka funkcjonowania i finansowania partnerstw w ramach 

instrumentów terytorialnych 
Kiedy: Dzień 2 (23.03) – Warsztat 2 (09:15 – 11:00)  

Prowadzący: Jacek Woźniak, doradca ZMP wraz z zespołem doradców ZMP i opiekunów FFW. 

Krótki opis tematyki warsztatu:  

Inne instrumenty terytorialne (IIT) są nowym, wprowadzonym ustawą w 2022r. narzędziem 

wspierania współpracy terytorialnej i rozwoju lokalnego. Jesteśmy na początku procesu  

ich wdrażania. Jest to bardzo elastyczny (stosowany w różnych obszarach funkcjonalnych,  

w tym dla potrzeb rewitalizacji) instrument, stosowany wyłącznie przez IZ regionalne, 

finansowany z EFRR i EFS+. Głównym celem warsztatu będzie pokazanie logiki  

i konsekwencji planowania różnych IIT przez regiony, wymiana doświadczeń samorządów 

realizujących IIT oraz refleksja na temat wykorzystywania w praktyce możliwości 

wynikających z zapisów ustawowych oraz wytycznych MFiPR dot. instrumentów 

terytorialnych (np. porozumienia terytorialne).  

Czego się dowiesz i co będziemy robić na warsztacie: 

Proponujemy pracę warsztatową wokół następujących wątków tematycznych: 

1. Zakres tematyczny IIT jako determinant współpracy terytorialnej i realizacji projektów 

zintegrowanych. Możliwości finansowania z programów regionalnych w ramach IIT.  

2. Jak jest postrzegany IIT? Jako dogodny format współpracy w układzie terytorialnym, 

rokujący na trwałą współpracę? Czy – głównie jako dodatkowe źródło finansowania?  

3. Trudności i korzyści związane ze współpracą między JST tworzącymi partnerstwa oraz   

z angażowaniem podmiotów spoza administracji w proces opracowania i wdrażania 

strategii IIT. 

4. Rola urzędów marszałkowskich we wspieraniu wdrażania IIT przez JST.  
5. Relacje IIT oraz ZIT w ramach określonego obszaru funkcjonalnego (komplementarność, 

zakaz podwójnego finansowania). 
W dyskusji zostaną wykorzystane wnioski wynikające z opracowanej matrycy instrumentów 
terytorialnych. 

Warsztat pozwoli nam odpowiedzieć na pytania: 

✓ Jakie możliwości dla JST wynikają z aktualnej architektury IIT?  

✓ Jak samorządy mogą rozwijać współpracę na bazie IIT, czy taka współpraca będzie 

trwała?  

✓ Jakie są możliwości wspierania Partnerstw/JST korzystających z IIT: potrzeba doradztwa?  

przez IZ regionalne? 

✓ Czy przyjęte aktualnie rozwiązania w zakresie IIT optymalnie sprzyjają terytorializacji 

polityki rozwoju w regionie i trwałości współpracy między JST? 
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Temat 3: Wyzwania dotyczące wymagań uspołecznienia procesu opracowania i realizacji 

strategii partnerstwa  
Kiedy: Dzień 2 (23.03) – Warsztat 3 (09:15 – 11:00)  

Prowadzący: Grzegorz Kaczmarek, doradca ZMP wraz z zespołem doradców ZMP i opiekunów FFW. 

Krótki opis tematyki warsztatu: 

Realizacja postulatu uspołecznienia procesów przygotowania, opracowania i przede 

wszystkim wdrażania strategii partnerstwa poprzez włączanie i partycypację w nich 

kluczowych interesariuszy jest złożona i wciąż nowatorska. Ma swój wymiar obligatoryjny  

i formalno-prawny, ale też niedookreślony obszar organizacyjny i funkcjonalny – zależny  

od inwencji i woli partnerów i interesariuszy.  W zależności od typu partnerstwa 

(terytorialne, ponadlokalne, ZIT) ich wielkości i struktury mamy do czynienia z wieloma 

poziomami powiązań i relacji, a tym samym społecznej legitymizacji ponadlokalnych strategii 

rozwoju. Celem warsztaty jest pokazanie tego złożonego systemu na konkretnych 

przykładach i doświadczeniach partnerstw z Programu CWD+  

 

Czego się dowiesz i co będziemy robić na warsztacie: 

1. Na wstępie odpowiemy na pytanie dlaczego uspołecznienie i legitymizacja społeczna   

i instytucjonalna są ważne dla Partnerstw i konieczne dla opracowania dobrych strategii  

i skutecznego ich realizowania.    

2. Dzieląc się doświadczeniami i praktykami partnerstw pokażemy głównych interesariuszy  

i aktorów procesów tworzenia i wdrażania strategii rozwoju, zastanowimy kiedy, w jakich 

momentach i w jakie działania należy ich włączać i organizować.  

3. Poznany przykłady powodzeń i niepowodzeń w procesie uspołecznienia strategii 

partnerstw i zastanowimy nad ich przyczynami. 

4. Podzielimy się doświadczeniami na temat wsparcia działań partycypacyjnych i sposobów 

uspołecznienia strategii ponadlokalnych przez różne instytucje i organizacje.  

5. Poznany sprawdzone w partnerstwach, stosunkowo proste i skuteczne narzędzia i 

metody konsultacji, włączania i partycypacji różnorodnych interesariuszy lokalnych.   

6. Jeśli wystarczy nam czasu będziemy mogli porozmawiać, o najważniejszych kwestiach  

z tytułowego obszaru i sformułować użyteczne wnioski i rekomendacje.      

Warsztat pozwoli nam odpowiedzieć – przynajmniej częściowo, na pytania:  

✓ Dlaczego partycypacja ma takie znaczenie dla Partnerstwa i jego strategii rozwoju?  

✓ Kim są kluczowi interesariusze (mieszkańcy, przedsiębiorcy, NGO, itd.), jak ich pozyskać, 

motywować?   

✓ Kogo, po co, kiedy i jak włączać do partnerskiej współpracy?  

✓ Co nam wychodzi w procesach partycypacji, a co nie … i dlaczego? (😊) 
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Temat 4: Pozabudżetowe środki finansowe jako źródła wsparcia partnerstw/gmin, w tym PPP – 

sposoby ich wyszukiwania i realizacji projektów. 
Kiedy: Dzień 2 (23.03) – Warsztat 4 (09:15 – 11:00)  

Prowadzący: Justyna Pietrzykowska, doradca ZMP wraz z zespołem doradców ZMP i opiekunów 

FFW. 

Krótki opis tematyki warsztatu: 

Zintegrowane projekty strategiczne jednostek samorządowych nie zawsze znajdują źródło 

finansowania w programach regionalnych i krajowych. Często wymagają  

one indywidualnego podejścia i strukturyzacji oraz elastycznej i szybkiej realizacji poprzez 

zastosowanie produktów finansowych oferowanych przez np. sektor bankowy czy prywatny. 

W kontekście ograniczeń budżetowych warto także uwzględnić PPP, który umożliwia 

neutralne dla limitów zadłużenia zorganizowanie dodatkowych środków inwestycyjnych 

sektora prywatnego na realizację nowych przedsięwzięć inwestycyjnych i usprawnienie 

procesu świadczenia usług użyteczności publicznej. Szczególnym obszarem realizacji 

projektów tego typu jest efektywność energetyczna, gdzie model PPP jest podstawą dla 

umów o poprawę efektywności energetycznej – co sprzyja oszczędności energii, tworzeniu 

nowych jej źródeł dla potrzeb samorządów i wspólnoty lokalnej (zgodnie z ustawą  

o efektywności energetycznej). 

Czego się dowiesz i co będziemy robić na warsztacie: 

Szukasz indywidualnego i elastycznego podejścia do sfinansowania projektów? Mieszkańcy 

marzą o realizacji niestandardowego przedsięwzięcia? Potrzebujesz profesjonalnego 

doradztwa w zakresie dokumentacji oraz analiz przy realizacji projektów poprawiających 

efektywność energetyczną? W pierwszej części warsztatu porozmawiamy o obawach oraz 

ograniczeniach w stosowaniu innych źródeł finansowania. Opracujemy wspólną diagnozę  

w zakresie problemów i przyczyn ich efektywnego wykorzystania w realizacji projektów.  

W kolejnej części warsztatu dokonamy przeglądu aktualnych pozabudżetowych źródeł 

finansowania ze wskazaniem procedury ich pozyskania. Podzielimy się doświadczeniami  

i dobrymi praktykami w zakresie projektów zrealizowanych w mniejszych samorządach.  

W ostatniej części warsztatu wspólnie opracujemy rekomendacje mające na celu 

upowszechnienie oraz poprawę efektywności realizowania przez samorządy projektów  

z pozabudżetowych środków finansowych. 

Warsztat pozwoli nam odpowiedzieć na pytania: 

✓ Jak finansować projekty strategiczne ważne dla mieszkańców i odpowiadające  
na wyzwania współczesnego świata, które nie wpisują się w programy regionalne 
i krajowe?  

✓ Jest realizować więcej inwestycji przy ograniczonym budżecie?  
✓ Jak obniżyć koszty energii lub czerpać zyski z rozwoju OZE na swoim terenie?  
✓ W jaki sposób przygotować ofertę dla inwestorów w zakresie rewitalizacji i rozwoju usług 

turystycznych?  


