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Wprowadzenie: współczesne procesy urbanizacyjne  
Wspólna wizja rozwoju metropolitalnego w UE 

Przyszłość metropolii to świadomie 
zdywersyfikowane ścieżki rozwoju (zrównoważona 
ekonomia oparta o lokalne zasoby i kompetencje 
kluczowe, różnorodność i innowacje zakotwiczone 
przez procesy partycypacyjne) 

Europa to jeden z najbardziej zurbanizowanych 
kontynentów (68% ludności)  

Granice administracyjne miast nie odzwierciedlają 
fizycznej, społecznej, ekonomicznej czy 
środowiskowej rzeczywistości i dotyczy to zarówno 
zjawisk pozytywnych jak i negatywnych  

Na poziomie UE zdiagnozowane zostały podstawowe 
bariery rozwojowe. Podzielana jest wspólna wizja 
miast przyszłości  

Współczynnik Urbanizacji w Europie 



Prawo UE: Integrated Territorial Instrument 
 
Co najmniej 5 % środków z EFRR przydzielonych na poziomie krajowym w 
ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" należy przeznaczyć 
na zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich, przy czym miasta i podmioty poniżej szczebla regionalnego lub 
podmioty lokalne odpowiedzialne za realizację strategii zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich (zwane dalej "władzami miejskimi") 
odpowiadają za zadania związane przynajmniej z wyborem operacji zgodnie 
z art. 123 ust. 6 (…). Szacunkową kwotę przeznaczaną na cele określone w ust. 
2 niniejszego artykułu określa się w danym programie operacyjnym lub 
danych programach operacyjnych. 

art. 7. Ust. 4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie EFRR i 
przepisów szczególnych. 



art. 36 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r.  

Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca mogą wyznaczyć 
jedną lub kilka instytucji pośredniczących, w tym władze lokalne, 
podmioty zajmujące się rozwojem regionalnym lub organizacje 
pozarządowe, do zarządzania i wdrażania ZIT zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych funduszy. 

Prawo UE: Integrated Territorial Instrument (c.d.) 
 



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce 

„Wsparcie MOF przy pomocy instrumentów 
polityki spójności jest wsparciem 
komplementarnym do działań prowadzonych 
przez Rząd RP w kierunku rozwiązań 
ułatwiających współpracę JST z MOF”. 

„ZIT to nowe narzędzie służące realizacji strategii terytorialnych. W Polsce 
przy pomocy ZIT realizowane będą w szczególności zintegrowane działania 
służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich.” 

„ZIT będzie obejmował także obszary wiejskie powiązane 
funkcjonalnie z ośrodkami miejskimi realizującymi ZIT.” 



ZIT w Polsce: % udział w łącznej alokacji UE w ramach RPO 

Łączna alokacja RPO na 
Strategie ZIT wojewódzkich 
wynosi ok. 3 mld EUR.  

Rezerwa programowa na 
ZIT wynosiła ok. 2 mld 
EUR. 

Największe ZITy: 
 

 Śląski 
 Dolnośląski 
 Małopolski 
 Pomorski 



Obszar realizacji ZIT / delimitacja MOF w Polsce 
 
MOF to narzędzie, które pozwala przekraczać narzucone administracyjnie 
granice gmin, czy powiatów w celu sprawniejszego reagowania na 
wyzwania kluczowych obszarów rozwojowych w kraju. 

Mimo zainicjowanych prac nad delimitacją MOF OW w Polsce, MIR 
podkreśla, że  
• „obszar realizacji ZIT jest niezależny od wyników prac nad 

delimitacją MOF OW oraz ostatecznego zakresu MOF OW 
wyznaczonego przez samorząd województwa”,  

• "idea prowadzenia działań na obszarach funkcjonalnych wyraża się 
tym, że podstawą ubiegania się o wsparcie z funduszy europejskich 
będzie przede wszystkim współpraca na rzecz rozwiązywania 
wspólnych problemów, a nie odgórnie wyznaczane granice”.  



Warunki realizacji ZIT 

zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy 
partnerstwa – Związku ZIT, jako 
wspólnej reprezentacji „władz 
miejskich” wobec władz krajowych i 
regionalnych 

przygotowanie przez Związek Strategii 
ZIT oraz zasad wyboru projektów 

wybór przez Związek ZIT zakresu 
tematycznego tj. celów tematycznych i 
priorytetów inwestycyjnych 

podpisanie porozumienia 
dotyczącego realizacji ZIT w 
województwie pomiędzy ZZIT a 
Instytucją Zarządzającą RPO 

udział Związku ZIT we 
wdrażaniu ZIT co najmniej w 
zakresie wyboru projektów 
(jako Instytucja Pośrednicząca) 
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ZIT w województwie pomorskim 
14.02.2014 



ZIT w województwie pomorskim – forma współpracy 2014-2015 

Porozumienie podpisane  
14 lutego 2014 r. 

- Stronami Porozumienia jest 36 samorządów, wchodzących  
w skład Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, określonego w 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Pomorskiego.  
- Dodatkowo, 25 samorządów posiada status obserwatora, 
mając prawo do udziału zarówno w pracach programowych jak i 
projektach ZIT. 



ZIT w województwie pomorskim – forma współpracy 2015 + 

Wspólne stowarzyszenie: 

Deklaracja prezydentów z 23 marca 2015 r. 

WZ GOM zmieniające statut, członkami 
stowarzyszenia są JST z obszaru 3miasta i 8 
powiatów  

Przystąpienie miast Gdyni i Wejherowa oraz 
pozostałych chętnych gmin Forum Norda 

Rejestracja nowych władz w KRS 
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Osie Priorytetowe 

Wkład 

krajowy   

mln EUR 

Wkład UE (mln EUR) 

Alokacja ZIT 

1.  Komercjalizacja wiedzy (EFRR) 24,7 139,9 0 

2.  Przedsiębiorstwa (EFRR) 30,8 174,6 7,9 

3.  Edukacja (EFS) 21,1 119,6 0 

4.  Kształcenie zawodowe (EFRR) 12,1 68,7 0 

5.  Zatrudnienie (EFS) 39,8 225,5 41,5 

6.  Integracja (EFS) 20,1 114,3 24,3 

7.  Zdrowie (EFRR) 18,5 105,0 6,9 

8.  Konwersja (EFRR) 28,0 159,0 41,3 

9.  Mobilność (EFRR) 63,0 357,2 74,4 

10.  Energia (EFRR) 37,9 214,9 62,9 

11.  Środowisko (EFRR) 21,4 120,9 0 

12.  Pomoc techniczna (EFS) 11,5 65,2 0 

RAZEM 329,1 1 864,8 259,3 

ZIT w województwie pomorskim – 

alokacje na ZIT w RPO WP 2014-2020 



Warunki realizacji przedsięwzięć ZIT (cele ZIT w Polsce):  
 

1. zwiększanie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i 
sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności; 

2. sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych 
największych polskich miast, przede wszystkim tam, gdzie skala problemów 
związanych z brakiem komplementarności działań różnych jednostek 
administracyjnych jest największa; 

3. promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek 
administracyjnych; 

4. zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację 
zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i 
problemy MOF. 



Instytucja Zarządzająca 
 

Instytucje Pośredniczące 
  

WUP WFOŚ 

Z.ZIT 

UMWP 

SYSTEM ZARZĄDZANIA RPO 2014-2020 

… 

ARP 



Podsumowanie 

 Nowe narzędzie – ZIT – to wyraz nowej filozofii dla rozwoju MOF a nie 
sposób na rozdystrybuowanie dodatkowej puli środków  

 Kryteria wyboru i sam proces aplikacji są ostatnim elementem całego 
systemu  

 Projekty „ZIT-owe” wymagają większego wysiłku i wyższych kompetencji, 
ale gwarantują znacznie szersze oddziaływanie 

 Projekty ZIT wymagają modyfikacji podejścia do:  
 - Definicji projektu zintegrowanego – pakietu projektów  
        - Niezbędnego poziomu partnerstwa w projekcie  
        - Komplementarności obligatoryjnej i pożądanej  
        - Sposobów łączenia interwencji EFS i EFRR  
 „Stawka” jest znacznie wyższa niż wartość środków bezpośrednio 

dostępnych  



Dziękuję za uwagę 
 

Michał Glaser 

Gdański Obszar Metropolitalny / Sekretariat ZIT 

www.metropoliagdansk.pl 

 


