
Rola miast w polityce spójności 



Plan prezentacji 

1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – podstawy prawne i cele wdrażania 
instrumentu 

2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (ZIT WOF) – podstawowe informacje i specyfika 

3. Warunki realizacji ZIT (porozumienie o współpracy w ramach ZIT, Strategia 
ZIT, porozumienie z IZ) 

4. Źródła finansowania ZIT 

5. Projekty ZIT 

 



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – założenia 
systemowe 

 

 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to jeden z przejawów 
koncentracji interwencji na obszarach funkcjonalnych w polityce 
spójności UE w perspektywie finansowej 2014-2020  

  

 

 Jednym z podstawowych celów realizacji ZIT jest zwiększanie 
wpływu miast i ich obszarów funkcjonalnych na działania w ramach 
polityki spójności na ich obszarze 

 



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – podstawy 
prawne 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. – tzw. rozporządzenie ogólne (art. 36) 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (art. 7) 

• Umowa Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r., zawarta pomiędzy Polską a 
Komisją Europejską, określająca zasady programowania perspektywy 
finansowej na lata 2014-2020  

• Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, lipiec 2013 r. 

• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tzw. ustawa 
wdrożeniowa) 



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – cele 
wdrażania instrumentu 

 

Cele wdrażania ZIT w Polsce wynikające z Umowy Partnerstwa: 

• promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek 
administracyjnych w miejskich obszarach funkcjonalnych 

• zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez 
realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób 
kompleksowy na potrzeby oraz problemy miast i obszarów 
powiązanych z nimi funkcjonalnie 

• zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi 
funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich 
obszarze w ramach polityki spójności 



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Liczba gmin – 40 

Liczba ludności – 2,7 mln (ponad 50% mieszkańców woj. mazowieckiego) 

Powierzchnia – 2,9 tys. km2 (8% powierzchni woj. mazowieckiego) 

Alokacja na projekty ZIT – 165,8 mln euro (142,1 z EFRR i 23,7 z EFS) 



ZIT WOF – specyfika 

 Województwo mazowieckie – jedyny w Polsce region o statusie 
„regionu lepiej rozwiniętego” (PKB per capita powyżej 90% średniej 
dla UE): 

• niższa alokacja per capita w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
(2,1 mld euro) w porównaniu z innymi regionami w Polsce 

• bardziej wymagające zasady dotyczące koncentracji tematycznej 
interwencji (tzw. ring fencing) 

 

Skutki dla ZIT: 

• niższa w porównaniu z innymi obszarami funkcjonalnymi alokacja 
w ramach instrumentu ZIT (165,8 mln euro) 

• ograniczone możliwości interwencji poza celami tematycznymi 
objętymi ring fencingiem 



Warunki realizacji ZIT (1/3) 

 Powołanie związku ZIT albo zawarcie umowy lub porozumienia 
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego położonymi na 
obszarze realizacji ZIT 

 

  

 M.st. Warszawa wraz z 39 gminami Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego podpisały Porozumienie gmin Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie 
finansowej UE 2014-2020 



Warunki realizacji ZIT (2/3) 

 

Opracowanie Strategii ZIT oraz jej pozytywne zaopiniowanie przez: 

• instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym (zarząd 
województwa)  

• ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

 

 

 Przekazanie Strategii ZIT instytucji zarządzającej RPO oraz 
Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju planowane jest na koniec 
maja 2015 r. 



Stratega ZIT WOF – cele i kierunki działań 

1. Zwiększenie dostępności usług 
publicznych 

2. Rozwój sieci powiązań 
gospodarczych 

3. Poprawa jakości przestrzeni 

1.1. Usługi informacyjne 

1.2. Usługi edukacyjne 

1.3. Usługi na rzecz aktywności mieszkańców 

 

2.1. Promocja gospodarcza 

2.2. Tereny inwestycyjne 

2.3. Kapitał ludzki 

 

3.1. Powiązania komunikacyjne 

3.2. Środowisko przyrodnicze i kulturowe 

 



Warunki realizacji ZIT (3/3) 

 

 Zawarcie porozumienia lub umowy dotyczących realizacji ZIT 
pomiędzy Związkiem ZIT, a właściwą instytucją zarządzającą 

 

 

 Obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem porozumienia z 
Instytucją Zarządzającą RPO WM regulującego zakres powierzonych 
zadań i wzajemne relacje instytucjonalne w procesie wdrażania ZIT 



System wdrażania ZIT w ramach RPO 

 

Instytucja Zarządzająca (IZ) 

Urząd Marszałkowski WM, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy 
Europejskich 

 

Instytucja Pośrednicząca (IP) 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  

 

Instytucja Pośrednicząca ds. ZIT (IP ZIT) 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Biuro Funduszy Europejskich i 
Rozwoju Gospodarczego, Wydział ZIT 



Przewidywany zakres zadań IP ZIT 

• udział w pracach Komitetu Monitorującego RPO WM w charakterze członka 

• udział w grupach roboczych dotyczących ZIT powoływanych przez Komitet 
Monitorujący RPO WM w sprawach dotyczących procesu wdrażania 
instrumentu ZIT 

• udział w przygotowaniu projektu harmonogramu naborów wniosków o 
dofinansowanie w ramach instrumentu ZIT 

• przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów konkursowych i 
pozakonkursowych, 

 Uwaga: ostateczny katalog kryteriów jest akceptowany przez Komitet 
Monitorujący RPO WM 2014-2020 

• zatwierdzanie list projektów, które spełniły kryteria wyboru 

• monitorowanie i sprawozdawczość i udział w ewaluacji realizacji ZIT WOF w 
ramach RPO WM 2014-2020 

• udział w procedurze odwoławczej w zakresie udzielania informacji 
dotyczących dokonywanej przez IP ZIt oceny projektów 



ZIT – źródła finansowania 

 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego – 
projekty ZIT i projekty komplementarne 

 

• Krajowe Programy Operacyjne (przede wszystkim Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) – projekty 
komplementarne 

 

• Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – wsparcie działań 
lidera ZIT jako Instytucji Pośredniczącej i wsparcia eksperckiego dla 
ZIT 



Projekty ZIT – projekty indykatywne 

Tytuł przedsięwzięcia ZIT 
Priorytet 

inwestycyjny UE 

Alokacja 
środków UE 

(EUR) 

Wirtualny Warszawski Obszar 
Funkcjonalny 

2c 13 527 050 

Dostęp do informacji publicznej 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

2c 3 502 701 

Budowa i wdrożenie zintegrowanego 
systemu wsparcia usług opiekuńczych 

opartego na narzędziach TIK na terenie 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

2c 5 000 000 

Rezerwa projektowa 2c 5 861 723 

Promocja gospodarcza Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

3b 5 680 606 



Projekty ZIT – projekty konkursowe 

Tytuł przedsięwzięcia ZIT 
Priorytet 

inwestycyjny UE 
Alokacja środków 

UE (EUR) 

Rozwój oferty terenów inwestycyjnych 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

3a 11 579 348 

Rozwój sieci dróg rowerowych na terenie 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

4e 63 848 065 

Rozwój sieci parkingów P+R na terenie 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

4e 33 057 518 

Rozwój opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

8iv 12 776  522 

Rozwój kompetencji kluczowych dzieci i 
młodzieży Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 
10i 8 423 086 

Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego na 
terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 

10iv 2 500 000 



Podsumowanie 

 

• ZIT to nowy instrument wsparcia przeznaczony dla miejskich 
obszarów funkcjonalnych 

• Realizacja ZIT wymaga współpracy zarówno pomiędzy jst w obszarze 
funkcjonalnym jak i pomiędzy Związkiem ZIT a samorządem 
województwa (IZ RPO) oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju 

• ZIT posiada wydzieloną alokację w ramach RPO oraz pulę środków w 
ramach krajowych programów operacyjnych (np. POiIŚ i POPT) 

• Zakres wsparcia oraz system wdrażania ZIT są elementami 
Regionalnego Programu Operacyjnego 



Dziękuję za uwagę 

Maciej Fijałkowski 
 

Urząd m.st. Warszawy 
Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego 

 


