Rola Miast w Polityce Spójności
na przykładzie Miasta Ciechanów

Plan Prezentacji


Rozwój obszarów miejskich poprzez politykę spójności




Analiza możliwości rozwoju miast poprzez RPO WM 2014-2020
Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT)



Warunki realizacji RIT - porozumienie o współpracy w ramach RIT



Projekty RIT Subregionu Ciechanowskiego

Polityka Spójności a Obszary Miejskie
 Koncentracja na obszarach miejskich
 Europejska sieć wymiany doświadczeń

 Rozwój obszarów miejskich w perspektywie
2007-2013 (RPO WM, JESSICA)

 Miasta w perspektywie finansowej 2014-2020

Miasta w RPO WM 2014-2020
Wsparcie dla
Jednostek Samorządu
Terytorialnego
w RPO WM 2014-2020

Wybrane typy projektów dedykowanych dla JST:

Ok. 624 mln EUR

OP 5b – Służby ratownicze w tym OSP (7 mln EUR)

OP 4c - Kogeneracja (9 mln EUR)
OP 4e – Transport niskoemisyjny i czynniki
grzewcze (188 mln EUR)
OP 5b – Naturalna mała retencja (21 mln EUR)
OP 6a – Gospodarka odpadami (23 mln EUR)
OP 6b – Rewitalizacja (60 mln EUR)

OP 7b – Drogi lokalne (34 mln EUR)
OP 8 iv- Żłobki (27 mln EUR)
OP 10 i – Miejsca Przedszkolne (15 mln EUR)

OP 10 iv – Szkolnictwo zawodowe (50 mln EUR)

Regionalne Inwestycje Terytorialne - RIT
 Partnerstwo
 Subregiony

ciechanowski

płocki

ostrołęcki

radomski

siedlecki

Obszar oddziaływania RIT
Subregionu Ciechanowskiego
 Powiaty:
 Ciechanowski

 Mławski
 Płoński
 Pułtuski
 Żuromiński

Realizacja RIT
 Subregion Ciechanowski
 Miasto Ciechanów
 Powiat Ciechanów
 Miasto Mława
 Powiat Mława

 Powiat Płońsk
 Powiat Pułtusk

Cele wdrażania RIT
Promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych
jednostek administracyjnych
Harmonijny, zrównoważony rozwój obszaru subregionu
Zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji
poprzez realizację zintegrowanych projektów

odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby
subregionu
Równoważenie rozwoju na obszarach obrzeżnych
województwa mazowieckiego

Projekty RIT
 OŚ PRIORYTETOWA IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
• Priorytet inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym
wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań
adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.
 OŚ PRIORYTETOWA VII – Rozwój regionalnego systemu transportowego
• Priorytet inwestycyjny 7.2 Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie
węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym
z węzłami multimodalnymi, w tym cel szczegółowy Poprawa spójności
regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności
wewnętrznej i zewnętrznej.

Projekty RIT Subregionu Ciechanowskiego
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Podmiot
realizujący
Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez Gmina Miejska
budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – Ciechanów
kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza
(droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów
Tytuł projektu

Szacowany
koszt

50 000 000

Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej
obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu
komunikacji zbiorowej
Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie i wspieranie transportu
multimodalnego poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami
rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem
obwodowym miasta

Gmina Miejska
Ciechanów

Ożywienie obszarów zmarginalizowanych w Ciechanowie przez
modernizację budynku przy ul. Sienkiewicza 32c i nadanie mu nowych
funkcji społecznych
Promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez przywrócenie
wartości i nadanie nowej funkcji drewnianemu budynkowi mieszkalnemu,
wzniesionemu około 1880 r. w Ciechanowie

Gmina Miejska
Ciechanów

9 900 000

Gmina Miejska
Ciechanów

3 500 000

30 000 000

Gmina Miejska
Ciechanów
17 000 000

6.

7.

8.

9.

10.

Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i Gmina
Miejska
renowację zabytkowej kamienicy w Ciechanowie, stanowiącej element Ciechanów
zabudowy średniowiecznego traktu (w ramach PI 6c Zachowanie,
ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.)
Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie Powiat
zrównoważonej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Ciechanowski
Ciechanowa (ośrodka subregionalnego) poprzez innowacyjną
przebudowę drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów –
Opinogóra Górna
Ograniczenie niskiej emisji w Mławie poprzez budowę infrastruktury Miasto Mława
powiązanej z węzłem przesiadkowym oraz budowę przystanków dla
komunikacji miejskiej
Kompleksowa budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu dróg powiatu Powiat Płoński
płońskiego o długości 4,8 km jako element gospodarki niskoemisyjnej w
obszarze funkcjonalnym Płońska
Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Gmina Pułtusk
Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic o długości 6,75 km jako
element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim.

5 000 000

12 000 000

5 000 000

3 300 000

8 700 000

11.

12.

13.

14.

15.

Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Powiat Pułtuski
Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic o długości 8,6 km jako element
gospodarki niskoemisyjnej w obszarze funkcjonalnym Pułtuska
Poprawa
mobilności
komunikacyjnej
Ciechanowa
(ośrodka Powiat
subregionalnego) z drogą krajową nr 7 (TEN-T)poprzez przebudowę drogi Ciechanowski
powiatowej nr 2352W na odcinku Pniewo Czeruchy – Rezerwat Lekowo
Poprawa mobilności komunikacyjnej kolejowo – drogowego węzła Powiat
multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez przebudowę Ciechanowski
drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów – Młock
(trzeciorzędny węzeł drogowy)
Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami Miasto Mława
transportowymi sieci TEN-T
Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie Powiat Mławski
dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez
przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W od km
0+000,00 km do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece
Sewerynce w m. Kowalewko

5 850 000

2 700 000

8 700 000

8 500 000

10 250 000

16.

17.

18.

19.

Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i Powiat Mławski
zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej
powiatu
mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga
krajowa Nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 00+000,00 do km
9+ 813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki.

Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w Powiat Płoński
subregionie ciechanowskim przez przebudowę dróg w powiecie
płońskim, łączących się z siecią TEN-T
Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w Powiat Płoński
subregionie ciechanowskim poprzez zakup sprzętu i aparatury
medycznej dla szpitala w Płońsku
Poprawa spójności komunikacyjnej, dostępności powiatu pułtuskiego do Powiat Pułtuski
linii kolejowej E65 i stacji PKP w Gąsocinie, Świerczach i Nasielsku oraz
ożywienie gospodarcze subregionu przez przebudowę drogi powiatowej
nr 1242W na odcinku Słończewo – Żebry Falbogi

15 000 000

28 900 000

6 440 000

5 500 000

Dziękuję za uwagę

Joanna Potocka-Rak
Z-ca Prezydenta Miasta Ciechanów
www.umciechanow.pl

