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Na co mogą liczyć samorządy terytorialne w nowej perspektywie finansowania
2007- 2013
W przyszłej perspektywie finansowej 2007 – 2013 środki finansowe rozdysponowywane
będą dwoma sposobami:
 Szacuje się, Ŝe blisko połowa funduszy z 67,7 mld Euro
przeznaczona zostanie na realizację inwestycji z listy
kluczowych projektów;
 Pozostałe środki rozdysponowane będą w drodze
konkursów,
które
zostaną
ogłoszone
najprawdopodobniej dopiero pod koniec roku.
W ten sposób w trybie poza konkursowym zostanie rozdanych
86 % środków w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, 15 % z Innowacyjna Gospodarka
oraz około 2,2 mld euro z Programu Rozwój Polski
Wschodniej.

Analizując moŜliwości pozyskania dofinansowania naleŜy uwzględnić pewną zaleŜność
wynikającą z podziału programów operacyjnych w latach 2007 – 2013.
DuŜe projekty mogą być realizowane w ramach Programów Operacyjnych natomiast
wdroŜenie mniejszych projektów umoŜliwiają Regionalne Programy Operacyjne
Samorządy mają do swojej dyspozycji środki zarezerwowane w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który wspiera budowę i rozbudowę infrastruktury
komunalnej, przedsięwzięcia z zakresu budowy, rozbudowy dróg gminnych i powiatowych.
Stosunkowo duŜa uwaga jest skierowana na projekty mające na celu ograniczenie emisji
zanieczyszczeń atmosfery i zmniejszające powstawanie ścieków, zmierzające do rozwoju
i unowocześnienia ośrodków zdrowia i placówek medycznych pozostających pod zarządem
jednostek samorządu terytorialnego jako organów załoŜycielskich, ochronę dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego.
Program ten przewiduje finansowanie duŜych przedsięwzięć nie tylko ze względu na wartość
inwestycji, w wiele działań dotyczy duŜych miast, co najmniej na prawach powiatu lub gmin.
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Natomiast w przypadku projektów o mniejszej skali mogą być finansowane z dwóch źródeł:
 Regionalnych Programów Operacyjnych;
 Programu Rozwoju Obszarów Wielskich;
Pomimo, iŜ w dalszym ciągu trwają procedury związane z przyjęciem programów są juŜ
znane pewne wytyczne, które będą obowiązywały w ramach nowego okresu finansowania
w latach 2007 – 2013.
Innym programem umoŜliwiającym pozyskanie dotacji przez samorządy jest Program
Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet Dobre państwo w całości skierowany jest do urzędów
administracji publicznej umoŜliwi między innymi realizację projektów zwiększających dostęp
usług publicznych, przyczyniających się do ułatwienia procedur administracyjnych.
Szczególnie duŜy nacisk kładziony będzie na działania mające na celu aktywizację obszarów
wiejskich
Czas jaki dzieli nas od ogłoszenia terminów naborów
powala na właściwe przygotowanie niezbędnych
dokumentów umoŜliwiających skuteczne pozyskanie
dotacji.
Podobnie jak w latach ubiegłych konieczne będzie
przedstawienie
dokumentacji
aplikacyjnej
w
tym
podstawowego
dokumentu,
jakim
jest
studium
wykonalności oraz strategii i planu rozwoju lokalnego.
Studium wykonalności podobnie jak do tej pory ma obok
właściwie
sporządzonego
wniosku
aplikacyjnego
decydować o przyznaniu podmiotowi dotacji.
Samorządy terytorialne przystępując do wykonania
studium lub zlecając jego przygotowanie firmie zewnętrznej powinny przede wszystkim
zwrócić uwagę na fakt, iŜ ze względu na charakter dokument ten nie moŜe zostać
przygotowany w oparciu o pewien schemat.
Studium wykonalności jest opracowaniem kaŜdorazowo stworzonym pod konkretny projekt
i musi uwzględniać specyfikę danego przedsięwzięcia. Jest to rodzaj biznes planu
przedsięwzięcia inwestycyjnego, który w wyczerpujący sposób przedstawi obok danych
liczbowych, technicznych, czy analiz finansowo – ekonomicznych opis celów i zadań, które
muszą być w korelacji za ogólnymi celami programu operacyjnego.
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Podstawową trudnością, która często decydowała o niskiej ocenie składanych wniosków
w poprzednim okresie programowania był brak dokładnie sprecyzowanej wizji dalszego
rozwoju danej gminy. Dlatego szczególnie waŜne jest, aby samorządy przystępując do
tworzenia studium wykonalności posiadały juŜ kluczowe do jego opracowania dokumenty:
 Strategię lub lokalny plan rozwoju,
 Wieloletni plan inwestycyjny,
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie dotychczasowych informacji naleŜy przypuszczać, iŜ w większości programów
obowiązkowy będzie plan rozwoju lokalnego.
Jednostka posiadająca wymienione dokumenty oprócz tego Ŝe będzie miała ułatwiona drogę
do stworzenia w pełni profesjonalnego studium wykonalności postrzegana będzie przez
oceniających wniosek jako podmiot posiadający wizję rozwoju i dąŜący do realizacji
wyznaczonych celów a takŜe gwarantujący właściwe wykorzystanie przekazanych środków.
Podsumowując moŜna stwierdzić iŜ dystans dzielący
jednostki samorządu terytorialnego od dotacji w ramach
nowego
okresu
finansowania
wyznaczony
jest
następującymi kamieniami milowymi:
 Kompleksową analiza SWOT;
 Stworzeniem Strategii Rozwoju Gminy alternatywnie
Planu Rozwoju Lokalnego;
 Przygotowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
oraz Wieloletniego Planu Finansowego,
 Uchwalenie
przestrzennego;

planu

zagospodarowania

 Opracowanie na podstawie przeprowadzonych
konsultacji społecznych projektu przedsięwzięcia
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