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Inwestycje  

Terytorialne. 

 
 

Komorniki  11/12. grudnia 2014 r. 



ZIT to nowe narządzie służące  

 
- realizacji strategii terytorialnych, 

   

- wdrażania zintegrowanych strategii rozwoju      

miejskiego, 

 

- partnerstwa miast i ich obszarów 

funkcjonalnych w realizacji projektów 

zintegrowanych. 

Umowa Partnerstwa 
przyjęta przez radę Ministrów 8 stycznia 2014 r. 



Realizacja ZIT ma na celu: 
 

- promowanie partnerskiego modelu 

współpracy, 

 

- zwiększenie efektywności podejmowanych 

interwencji, 

 

- zwiększenie wpływu miast i obszarów 

powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i 

sposób realizacji wspieranych działań. 



Realizowane obligatoryjnie na 

terenie miast wojewódzkich i 

obszarów powiązanych z nimi 

funkcjonalnie. 

 

Obszar realizacji ZIT OF Poznania ustalił 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 

uchwale nr 4013/2013 z dnia 7 listopada 

2013 r. 



Wydzielone centralnie środki 

finansowe : 

5,2%  EFRR 

2,4 % EFS 

Środki WRPO zostały zwiększone z 

przeznaczeniem na ZIT o  

158,4 mln euro z EFRR, 

  20,2 mln euro z EFS. 



Zarząd Województwa 

zadeklarował zwiększenie 

alokacji na ZIT o 10%. 

ZIT Metropolii Poznań 

196,4 mln euro. 
 

174,2 mln euro z EFRR, 22.2 mln euro z EFS. 

 



Warunki realizacji ZIT: 

 

 

 

• Zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy 

partnerstwa. 

• Przygotowanie Strategii ZIT. 

• Posiadanie zdolności instytucjonalnej. 

• Podpisanie porozumienia pomiędzy Związkiem 

ZIT oraz IZ WRPO. 

• Zawarcie w WRPO zapisów spełniających 

wymogi KE oraz zgodnych z UP.  



Strategia ZIT stanowi podstawę do 

uczestnictwa Związku ZIT w  procesie 

zarządzania i realizacji WRPO w 

zakresie uzgodnionym z Zarządem 

Województwa. 

 

 

 

Pod Strategią ZIT powinni podpisać się 

wszyscy członkowie Stowarzyszenia.  



Strategia ZIT została na zlecenie 

Stowarzyszenia metropolia Poznań 

opracowana przez Centrum Badań 

Metropolitalnych. 

 

 

 

 

 

Podstawą Strategii ZIT była 

przeprowadzona przez Stowarzyszenie 

trzykrotna kwerenda potrzeb członków 

Stowarzyszenia.  



Strategia ZIT została poddana 

konsultacjom społecznym 

prowadzonym przez członków 

Stowarzyszenia. 

 

 

 

 



Strategia ZIT stanowi podstawę do 

uczestnictwa Związku ZIT w  procesie 

zarządzania i realizacji WRPO w 

zakresie uzgodnionym z Zarządem 

Województwa. 

 

 

 

Pod Strategią ZIT powinni podpisać się 

wszyscy członkowie Stowarzyszenia.  



Strategia ZIT została przekazania do 

zaopiniowania 
13.10.2014. -  Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+  

15.10.2014. -  Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju  

Zgodnie z Ustawą o realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

obie wymienione instytucje powinny zaopiniować Strategię ZIT 

w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania. 



27.11.2014 – spotkanie robocze w MIiR na temat 

oceny „Strategii ZIT w MOF Poznania”. 

• strategię oceniał i uwagi prezentował prof. Marek Kozak,  

• wysoka ocena prof. Kozaka na temat jakości Strategii, 

• uwagi dotyczyły tylko części diagnostycznej, analizy SWOT  

i określenia celów strategicznych, 

• oficjalna opinia Strategii zostanie dokonana dopiero po 

zakończeniu negocjacji programów operacyjnych PO IiŚ oraz  

WRPO 2014+ z Komisją Europejską, 

• znaczną część uwag wyjaśniono na miejscu, niektóre uwagi  

będą wymagały niewielkiej korekty Strategii. 



W listopadzie 2014 w zlecono firmie DS Consulting 

opracowanie uszczegółowionych opisów 

projektów planowanych do realizacji w ramach 

„Strategii ZIT w MOF Poznania”. 

Zadaniem wykonawcy jest m.in. uszczegółowienie opisu działań 

realizowanych w poszczególnych projektach, określenie 

harmonogramu realizacji tych działań, opracowanie propozycji 

kryteriów oceny wniosków oraz określenie sposobu zarządzania 

realizacją projektów ZIT. 



Komisja Europejska wskazała na rozbieżność regulacji  

w Ustawie o realizacji programów i w Rozporządzeniu ramowym 

PE i RE nr 1303/2013 w zakresie kompetencji Związków ZIT! 

 

„prawdziwy udział w wyborze projektów” 
 

art. 123 ust. 6 Rozporządzenia ramowego 1303/2013 



Związki ZIT będą Instytucjami Pośredniczącymi. 

 

MIiR opracowało model minimalnego 

powierzenia zadań Związkowi ZIT jako IP! 



Przeprowadzenia naboru 
wniosków (IZ RPO) 

Ocena formalna wniosków (IZ 
RPO) 

Ocena merytoryczna 
wniosków (IZ RPO) 

Przekazanie wniosków, które 
spełniły kryteria formalne i 

merytoryczne władzom 
miejskim 

Wybór przez władze miejskie 
projektów zgodnie z 

kryteriami dotyczącymi 
zgodności projektów ze 

Strategią ZIT 

Przekazanie przez władze 
miejskie IZ RPO listy 

projektów do dofinansowania 

Ostateczne sprawdzenie przez 
IZ RPO kwalifikowalności 

projektów w ramach 
programu (poprawność 

stosowania kryteriów oraz 
przejrzystość wyboru) 

Podpisanie umów o 
dofinansowanie przez IZ RPO 

Realizacja Strategii ZIT – 
minimalne  powierzenie zadań 
Związkom ZIT  
w trybie konkursowym 



Informacje uzyskane podczas konferencji we 

Wrocławiu 4.12.2014. 

•  od 1 stycznia 2015r. będą uruchomione środki z POPT dla 

Związków ZIT na działania związane  z wdrażaniem Strategii, w tym  

• koszty osobowe w Biurze i w gminach, 

• koszty wyposażenia i funkcjonowania Biura, 

• koszty usług eksperckich i szkolenia; 

• udział własny 10%; 

• program PO IiŚ przewiduje alokację w kwocie 88 mln euro na 

finansowanie projektów komplementarnych ZIT dotyczących 

transportu miejskiego. 



Harmonogram dalszych działań wg  MIiR: 

 

- zatwierdzenie POIiŚ i WRPO          I kw. 2015. 

- opiniowanie Strategii ZIT        II kw. 2015. 

- podpisanie porozumień z IZ WRPO II – III kw. 2015. 



Działania SMP związane z przygotowaniem ZIT, 

które są zrealizowane w grudniu br. : 

 

-  5.12.2014. konsultacje w UMWW, 

 

- 11/12.12.2014. dwudniowe warsztaty dla 

przedstawiciele gmin należących do OF Poznania, 

 

- 15.12.2014. konferencja prezentująca Strategię ZIT, 

 

- 19.12.2014.uszczegółowienie opisów projektów ZIT. 


