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Szanowni Państwo,
Samorząd Województwa Mazowieckiego sporządza obecnie najważniej-
sze dokumenty strategiczne i programowe wyznaczające kierunki rozwo-
ju regionu. Są one również przygotowaniem województwa mazowiec-
kiego do przyszłego okresu programowania Unii Europejskiej w latach 
2014–2020.

W związku z tym, mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konfe-
rencji subregionalnej, której celem będzie dyskusja przedstawicieli władz, 
organów i instytucji oraz środowisk lokalnych na temat przyszłych priory-
tetów rozwoju województwa mazowieckiego. Spotkanie jest jedną z kon-
ferencji, które odbędą się w październiku 2013 r. we wszystkich ośrodkach 
subregionalnych województwa.

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Na tych konferencjach chcemy debatować  
nad następującymi dokumentami:

1. Regionalne Instrumenty Terytorialne

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął koncepcję realizacji Re-
gionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT) w miastach regionalnych 
i subregionalnych określonych w Strategii Rozwoju Województwa Mazo-
wieckiego – tj. w Radomiu, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce i Siedlcach. 
Podczas konferencji zostaną omówione m.in.: koncepcja i mechanizm 
działania RIT, rola partnerstwa oraz miast liderów, finansowanie instru-
mentu oraz inwestycje wiodące i inwestycje towarzyszące w ramach RIT.

2.  PRZESTRZENNE UWARUNKOWANIA  
DLA PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 
Aktualizacja Planu Zagospodarowania  
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął projekt aktualizacji Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, dru-
giego po Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 
dokumentu określającego rozwój województwa. Jesienią 2011 r. odbył się 
cykl konferencji subregionalnych, podczas których prezentowane były 
założenia aktualizacji dokumentu, a następnie zbierano i rozpatrywano 
wnioski. Zgromadzony materiał posłużył do opracowania projektu aktu-
alizacji dokumentu, który zostanie przedstawiony na konferencji i pod-
dany dyskusji. Szczególny nacisk zostanie położony na określenie celów 
i zasad polityki przestrzennej, docelowego układu struktury funkcjonalno-
-przestrzennej, obszarów problemowych oraz najważniejszych kierunków 
działań i zadań w kontekście kształtowania struktury przestrzennej woje-
wództwa dla zrównoważonego rozwoju.
Treść projektu Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 
znajduje się na stronie http://www.mbpr.pl/ppzpwm.html

3. Kontrakt Terytorialny

W ramach trwającego procesu negocjacji zapisów Kontraktu Terytorial-
nego, tj. umowy zawieranej pomiędzy Samorządem Województwa Ma-
zowieckiego a Rządem RP, przygotowany został (w ujęciu tematycznym 
i terytorialnym) projekt listy inwestycji i przedsięwzięć priorytetowych, 
które będą realizowane w ramach programów krajowych w okresie finan-
sowania 2014–2020. Zaproponowane przez Zarząd inwestycje służyć będą 
osiąganiu strategicznych celów interwencji polityki rozwoju określonych 
w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz w Planie Zago-
spodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, a jedno-
cześnie ukierunkowanych terytorialnie celów polityki regionalnej wynika-
jących z rządowych dokumentów strategicznych. 


