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MOŻLIWOŚCI ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 

STRATEGII ROZWOJU MIASTA GARWOLIN NA 

LATA 2016-2023 
 

 

Prowadzenie odpowiedniej polityki rozwoju przez lokalny samorząd oraz 

realizacja określonych zadań wymaga zabezpieczenia środków finansowych. 

Niniejsza Strategia wyznacza podstawowe cele i kierunki działań miasta 

Garwolin na lata 2016–2023. Przed samorządem stoi więc perspektywa 

pozyskiwania odpowiednich środków finansowych na realizację zamierzonych, 

zaplanowanych we wskazanym czasie działań. Budżet miasta, m.in. z uwagi na 

stale rosnącą ilość zadań własnych, nie jest odpowiednio zasobny, aby móc 

zabezpieczyć środki na wszystkie zadania, których lokalne władze chciałby się 

podjąć w najbliższych latach. W związku z ambitnie wytyczonymi celami oraz 

możliwościami pozyskania środków z innych źródeł miasto będzie ubiegać się o 

dofinansowanie realizowanych przedsięwzięć z zewnętrznych środków 

finansowych.  

Władze miasta Garwolin mają szerokie spectrum źródeł finansowania z 

których istnieje możliwość aplikowania o środki. Podstawowe źródła 

finansowania celów i działań przewidzianych w ramach „Strategii Rozwoju 

Miasta Garwolin na lata 2016-2023” to:  

1. środki własne budżetowe na realizację zadań własnych gmin 

2. krajowe i zagraniczne mechanizmy finansowe, w tym: 

 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy 

finansowej 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności); 

 środki finansowe transferowane w ramach Mechanizmów Finansowych 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego, Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego; 

 inne zagraniczne środki finansowe, w tym z fundacji zagranicznych  
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 krajowe środki finansowe, w tym: budżet państwa, środki właściwych 

ministerstw, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej,  

 środki z polskich fundacji i organizacji, 

  inne źródła finansowania. 

3. komercyjne instrumenty finansowe, w tym: 

 pożyczki i kredyty bankowe;  

 leasing finansowy; 

 instytucje finansowe i fundusze inwestycyjne 

 inne; 

4. fundusze innych uczestników procesu wdrażania strategii, w tym sektora 

prywatnego, w tym w ramach instrumentu partnerstwa publiczno-

prywatnego.  

 

Strategia zakłada, iż na dochody budżetu gminy składać się będą: dotacje 

na zadania zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień, subwencja 

ogólna (część oświatowa), dochody własne, do których zalicza się: podatki i opłaty 

lokalne, udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dochody z 

majątku gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych, pozostałe 

dochody. Władze miasta liczą również na pozyskanie inwestorów zewnętrznych, 

którzy w Garwolinie ulokują swoje firmy, co stanowi szansę na jeszcze szybszy 

rozwój również poprzez zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat 

lokalnych.  

Najważniejsze programy krajowe, w ramach których będzie można 

realizować przedsięwzięcia zawarte w strategii to:   

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (obszary wsparcia: wsparcie badań 

naukowych, działalności innowacyjnej MŚP, współpraca MŚP i sektora 

nauki, inteligentne specjalizacje);  

 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obszary wsparcia: 

ochrona dziedzictwa narodowego);  

 Środki NFOŚiGW (obszary wsparcia: przeciwdziałanie utracie różnorodności 

biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów w Polsce, poprawa jakości 

środowiska poprzez realizacje innowacyjnych – pilotażowych albo 

demonstracyjnych projektów środowiskowych, kształtowanie ekologicznych 

zachowań społeczeństwa);  

 Środki WFOŚiGW (realizacja zadań m.in. z zakresu: ochrony wód, 

gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony ziemi i gospodarki 

odpadami, ochrony przyrody, monitoringu, przeciwdziałania nadzwyczajnym 

zagrożeniom środowiska, edukacji ekologicznej, ekspertyz i prac naukowo-

badawczych)  
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Wachlarz środków krajowych, poza wyżej wymienionymi, dodatkowo 

uzupełniają inne źródła krajowe przyznawane np. przez Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz przez różnego rodzaju 

fundacje, które przyznają granty na wspieranie inicjatyw lokalnych, 

edukacyjnych oraz promocyjnych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.   

Jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania środków finansowania 

działań strategicznych będą jednakże środki z funduszy unijnych, które w obecnej 

dobie stanowią główny instrument finansowania inwestycji dla większości 

samorządów w Polsce. Projekty dotyczące rozwoju społecznego, zwiększenia 

atrakcyjności kształcenia oraz podnoszenie kwalifikacji kadr lokalnych 

finansowane będą głównie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekty poprawiające i 

rozbudowujące lokalną infrastrukturę komunikacyjną, sportową, techniczną oraz 

ochrony środowiska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz Funduszu Spójności.  

Priorytetowe źródła finansowania działań zaplanowanych w Strategii 

Rozwoju Miasta Garwolin w zakresie programów finansowanych ze środków 

europejskich to:  

 Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (obszary 

wsparcia wg osi priorytetowych: Oś priorytetowa I: Wykorzystanie 

działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Oś priorytetowa II: Wzrost 

e-potencjału Mazowsza, Oś priorytetowa III: Rozwój potencjału 

innowacyjnego i przedsiębiorczości, Oś priorytetowa IV: Przejście na 

gospodarkę niskoemisyjną, Oś priorytetowa V: Gospodarka przyjazna 

środowisku, Oś priorytetowa VI: Jakość życia, Oś priorytetowa VII: Rozwój 

regionalnego systemu transportowego, Oś priorytetowa VIII: Rozwój rynku 

pracy, Oś priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z 

ubóstwem, Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Oś 

priorytetowa XI: Pomoc techniczna);  

 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (zakres wsparcia: wsparcie 

kompetencji kadr sektora nauki, inteligentne specjalizacje, wsparcie na 

rzecz łączenia życia zawodowego i rodzinnego, zwiększenie zatrudnienia, 

programy profilaktyczne, promocja zdrowego stylu życia, poprawa jakości 

kształcenia, warunki nowoczesnego nauczania, współpraca szkół 

zawodowych z nauczycielami, włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 

aktywna integracja społeczna, rozwój usług społecznych i zdrowotnych, 

rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, wsparcie usług 

na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych, wykluczeniem społecznym, 

sprzyjanie rozwojowi aktywnej integracji, opracowanie i wdrożenie 
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rozwiązań wspierających wykorzystywanie nowoczesnych technologii w 

edukacji);  

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (zakres wsparcia: zwiększenie 

potencjału naukowo – badawczego, nowoczesna infrastruktura badawcza 

sektora nauki, inteligentne specjalizacje, wsparcie innowacyjnych usług IOB 

- instytucje otoczenia biznesu - oraz przedsiębiorstw, promocja i 

kształtowanie innowacyjności);  

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa (zakres wsparcia: działania inf.-prom. 

na rzecz upowszechniania e-umiejętności oraz wykorzystania technologii 

cyfrowych, e-integracja grup wykluczonych cyfrowo poprzez budowę i rozwój 

kompetencji cyfrowych w celu poprawy jakości ich życia, podniesienie 

jakości i dostępności e-usług publicznych, poprawa dostępności informacji 

sektora publicznego oraz zasobów kultury i nauki, wzmocnienie 

zastosowania TIK - technologii informacyjno-komunikacyjnej); 

  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (zakres wsparcia: 

transport, dostępność transportowa, infrastruktura kolejowa, promocja OZE 

i efektywności energetycznej, budowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych 

energii elektrycznej, wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, 

wsparcie przedsiębiorstw w zakresie zwiększenia efektywności 

energetycznej i audytów energetycznych - na poziomie krajowym – duże 

przedsiębiorstwa, wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej 

budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych wraz z wymianą 

wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, strategie/plany gospodarki 

niskoemisyjnej, ochrona zasobów przyrodniczych, wod.-kan., odpady, 

obszary Natura 2000, infrastruktura ochrony zdrowia, kultura)  

 Program Operacyjny EWT (zakres wsparcia: rozwój infrastruktury 

transportowej, wsparcie w zakresie efektywności energetycznej i 

odnawialnych źródeł energii,  wsparcie przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną,  infrastruktura ochrony zdrowia i usług społecznych);  

 Horyzont 2020 (zakres wsparcia: program finansowania badań naukowych 

i innowacji w Unii Europejskiej);  

 program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (COSME 2014-2020) - (zakres wsparcia: poprawa dostępu 

MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych; 

poprawa dostępu do rynków, w szczególności unijnych, ale również na 

poziomie globalnym; poprawa ramowych warunków konkurencyjności i 

trwałości przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP, w tym w sektorze 

turystyki; krzewienie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości; główne 

elementy nowego programu to: instrumenty finansowe ułatwiające 

przedsiębiorcom dostęp do finansowania (co najmniej 60% środków zostanie 
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przeznaczonych na ten cel) oraz działalność sieci Enterprise Europe 

Network świadczącej zintegrowane usługi na rzecz przedsiębiorców. 

Realizowane będą również działania służące poprawie ramowych warunków 

dla konkurencyjności przedsiębiorstw oraz służące promocji 

przedsiębiorczości);  

 Instrument finansowy LIFE (jest jedynym instrumentem finansowym Unii 

Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów 

w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie 

procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja 

polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań 

dla problemów dotyczących ochrony środowiska).  

 


