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Cele ZIT

poprawa współpracy i integracji na 
obszarach funkcjonalnych miast (szczególnie 
miast wojewódzkich)

realizacja zintegrowanych projektów
odpowiadających w sposób kompleksowy na 
potrzeby i problemy miast i ich obszarów 
funkcjonalnych

zwiększanie wpływu miast i ich obszarów 
funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań 
na ich obszarze w ramach polityki spójności

możliwość realizacji dużych, skomplikowanych 
projektów (realizowanych możliwie przy dużej 
liczbie beneficjentów/odbiorców pomocy itd.)

Cele ZIT:

Schemat poglądowy kierunków realizacji celu 1 
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020
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Zapewnienie wysokiej jakości Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych – etapy procesu

• Przyjęcie zasad realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce dotyczących 

m.in. ustalania obszaru realizacji ZIT, systemu realizacji, treści Strategii ZIT (lipiec 2013)

• Zapewnienie środków pomocy technicznej (PO PT) na przygotowanie Strategii ZIT

• Zapewnienie wsparcia JASPERS dla dwóch miast w przygotowaniu Strategii ZIT (Lublin i 

Wrocław)

• Cykl spotkań z miastami regionalnymi ZIT w celu omówienia pierwszych wersji Strategii ZIT 

oraz listy projektów komplementarnych proponowanych do finansowania z POIŚ i PO PW 

(kwiecień – czerwiec 2014 r.) 

• Przygotowanie wspólnie z JASPERS matrycy logicznej wspierającej przygotowanie oraz 

ocenę Strategii ZIT

• Zapewnienie niezależnego eksperta do przeprowadzenia oceny spójności i klarowności 

części diagnostycznej i prognostycznej Strategii ZIT oraz zasadności zidentyfikowanych 

problemów i zaproponowanych celów i działań (czerwiec – listopad 2014 r.)

• Przekazanie oceny eksperta oraz przeprowadzenie spotkań ze Związkami ZIT w celu 

omówienia uwag eksperta (do chwili obecnej przekazano opinie do 12 Strategii ZIT oraz 

odbyły się spotkania ze Związkami ZIT poświęcone tej ocenie
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Wnioski

Duże zaawansowanie prac Związków ZIT

• Związki ZIT przygotowały projekty Strategii ZIT i przeprowadziły ich konsultacje społeczne

• Przygotowane projekty Strategii ZIT są poprawne metodologicznie i zgodne ze strategiami 

krajowymi i wojewódzkimi

Kwestie wymagające dopracowania

• Rozwlekłość i słaby związek logiczny pomiędzy diagnozą i problemami a proponowanymi celami i 

działaniami,

• Niedostosowanie zakresu Strategii lub jej poszczególnych części do zakresu interwencji,

• Słaba korelacja pomiędzy zaproponowanymi działaniami/projektami a zidentyfikowanymi celami 

wskazująca na życzeniowe podejście do budowania listy projektów, która często jest zbiorem 

projektów z poszczególnych gmin nie tworząc zintegrowanej wizji problemu wykraczającego poza 

obszar gminy

• Brak elementów jakościowych w diagnozie, zbytnie rozbudowanie analizy SWOT, brak klarownego 

przedstawienia problemów, itp.

• Z analizy zgłaszanych projektów wynika, że część z nich nie posiada zintegrowanego charakteru, 

często również projekty są na wczesnym etapie prac przygotowawczych
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Kwestie wrażliwe wpływające na prace nad Strategiami ZIT

Negocjacje programów operacyjnych na lata 2014-2020:

• Strategia ZIT wymaga spójności z zakresem interwencji RPO (np. kwestia dróg lokalnych, 

wsparcie terenów inwestycyjnych) i programów krajowych (demarkacja interwencji POPW 

i RPO, możliwość trybu pozakonkursowego, wysokość alokacji PI 4.3, 4.5)

• Warunek ex ante dot. przygotowania regionalnych planów transportowych, limity na 

drogi/kolej

• Przesądzenia w zakresie roli Związków ZIT

Przesądzenia na poziomie krajowym:

• Ustalenia w zakresie linii demarkacyjnej (np. termomodernizacja w KPO i RPO)

• Zwymiarowanie możliwości finansowych wsparcia projektów komplementarnych ze 

środków programów krajowych pomiędzy województwa

• Umocowanie Związków ZIT w przypadku, gdy Związki ZIT będą musiały pełnić rolę 

Instytucji Pośredniczących (desygnacja) ?

Współpraca JST odpowiedzialnych za Strategię ZIT:

• Relacje na linii związek ZIT – samorząd województwa, szczegółowe wytyczne w zakresie 

realizacji ZIT np. projektów zintegrowanych, dodatkowe wymagania IZ RPO

• Relacje na linii miasto – pozostałe gminy obszaru funkcjonalnego
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Dalsze kroki w programowaniu ZIT w Polsce

Dokonanie pogłębionej analizy propozycji projektów komplementarnych

Przekazanie jednolitego wzoru porozumienia pomiędzy Związkiem ZIT a IZ RPO

Zakończenie prac nad Strategiami „ZIT wojewódzkich” 

• formalna opinia na podstawie ustawy wdrożeniowej (Urząd Marszałkowski 

opiniuje zgodność z RPO, Ministerstwo opiniuje pod kątem zgodności z 

Umową Partnerstwa)

• po zatwierdzeniu programów przez Komisje Europejską
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