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Plan prezentacji:

 Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

 Uwarunkowania współpracy metropolitalnej po 2020 r.

 europejskie

 krajowe

 lokalne

 Rozwój współpracy metropolitalnej w nowych

uwarunkowaniach



Sposoby integracji obszarów 

metropolitalnych – integracja „od góry”

Administracja rządowa
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zarządzania 
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Samorządy lokalne
Pojawienie się przesłanek 

i woli politycznej 
współpracy

Fora, konferencje, 
określenie zakresu i form 

kooperacji

Pojawienie się efektów 
przewagi kooperacyjnej, 
projekty intensyfikacji 
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Lobbing polityczny, 
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referenda
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zarządzania 

metropolitalnego

Sposoby integracji obszarów 

metropolitalnych – integracja „od dołu”



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 było zwiększanie wpływu

miast i ich obszarów funkcjonalnych na działania

w ramach polityki spójności na ich obszarze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
założenia systemowe



Zgodnie z art. 30 ust. 5 tzw. ustawy wdrożeniowej warunkami realizacji ZIT

są:

1. Powołanie związku ZIT albo zawarcie umowy lub porozumienia pomiędzy

jednostkami samorządu terytorialnego położonymi na obszarze realizacji

ZIT

2. Opracowanie Strategii ZIT oraz jej pozytywne zaopiniowanie przez:

 instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym (zarząd województwa)

 ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

3. Zawarcie porozumienia lub umowy dotyczących realizacji ZIT pomiędzy

Związkiem ZIT, a właściwą instytucją zarządzającą

Warunki 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 w dniu 21 lutego 2014 roku

Porozumienie określa strukturę organizacyjną ZIT WOF oraz zadania poszczególnych

organów ZIT oraz m.st. Warszawy, jako lidera ZIT i instytucji pośredniczącej dla ZIT.

Porozumienie w sprawie realizacji ZIT



Liczba gmin – 40

Liczba ludności – 2,8 mln (ponad 50% mieszkańców woj. mazowieckiego)

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

Alokacja na projekty ZIT – 167,1 mln euro (142,1 z EFRR i 25 z EFS)

Warszawski Obszar Funkcjonalny



Struktura Organizacyjna ZIT WOF

KOMITET STERUJĄCY ZIT WOF

SEKRETARIAT ZIT WOFGRUPY ROBOCZE

FORUM KONSULTACYJNE ZIT WOF  



System wdrażania RPO WM

IZ RPO WM 
Zarząd Województwa Mazowieckiego 

IP ZIT 
Miasto Stołeczne Warszawa 

IP RPO WM 
MJWPU 

IP RPO WM 
WUP w Warszawie 

Współdzielenie roli IOK



Proces:

 Strategia stworzona wewnętrznie (przez urzędników)

 Świadoma decyzja wzmacniająca „przywiązanie” do dokumentu

 Przygotowana we współpracy 40 gminami – warsztaty, konsultacje, uwagi, 

itp.

 Wsparcie eksperckie – moderacja warsztatów, ewaluacja

 Ponad 2 lata prac (wrzesień 2013-listopad 2015)

 IV wersje Strategii (zmiany w Umowie Partnerstwa, RPO, uwagi 

Instytucji Zarządzającej, Ministerstwa Rozwoju)

Strategia ZIT WOF



transport 
niskoemisyjny

rozwój 
gospodarczy

e-usługi

Strategia ZIT – pola tematyczne



Podsumowanie współpracy metropolitalnej w 
ramach instrumentu ZIT







Przyszłość Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:
 Pozytywny wpływ programowania i wdrażania ZIT na rozwój współpracy w

obszarach metropolitalnych podkreślany w dokumentach unijnych

 Miasta wskazują potrzebę kontynuacji działań skierowanych do obszarów

metropolitalnych – w formule ZIT lub podobnej (działania lobbingowe za

pośrednictwem np. Komitetu Regionów, EUROCITIES)

 Na poziomie Komisji Europejskiej rozważany specjalny instrument dla miast i

metropolii, którym dysponowałaby bezpośrednio KE (dodatkowo w stosunku do

ZIT, integracja dotychczasowych instrumentów – np. URBACT, UIA, ESPON)

 Decyzja o wsparciu obszarów metropolitalnych pozostawiona do decyzji Państw

Członkowskich

Współpraca w ramach OMW
Uwarunkowania europejskie



Cel: Pełniejsze wykorzystanie potencjału największych aglomeracji

 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), pomimo pewnych trudności

wdrożeniowych, stanowią bezprecedensowe przedsięwzięcie na rzecz realnego

wsparcia aglomeracji i wzmocnienia powiązań funkcjonalnych.

Projekt Strategiczny: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne PLUS

 Optymalizacja realizacji ZIT w Polsce – kreowanie rozwoju metropolitalnego,

poprawa zarządzania, usprawnienie dostarczania usług aglomeracyjnych.

Integrowanie finansowania z różnych źródeł (nie tylko z UE).

Uwarunkowania krajowe
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju



Cel: Pełniejsze wykorzystanie potencjału największych aglomeracji

Działania do 2020 r.:

 Wprowadzenie w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz

intensyfikacja prac nad uregulowaniem kwestii dotyczących tworzenia związków

metropolitalnych

 Zwiększenie efektywności i usprawnienie wdrażania obecnie realizowanego instrumentu ZIT

Działania po 2020 r.:

 Wprowadzenie w życie rozwiązań prawnych dla funkcjonowania związków metropolitalnych

(w oparciu o doświadczenia związane z funkcjonowaniem ustawy o związku metropolitalnym

w województwie śląskim)

 Wykorzystanie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem projektu ZIT PLUS do integracji i

współpracy sąsiadujących samorządów w miejskich obszarach funkcjonalnych

Uwarunkowania krajowe
Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju



 Brak dedykowanego wsparcia z poziomu krajowego dla największych

miast – decyzja o wsparciu dla nich przekazana na poziom regionalny (OSI)

 Wsparcie dla Regionu Warszawskiego Stołecznego

 KSRR zakłada ustanowienie odrębnego programu dla RWS albo jego realizację jako część

jednego wspólnego programu dla Mazowsza lub poprzez koperty finansowe w

programach operacyjnych krajowych

 Brak wpisania wpływu samorządów RWS na kształt wsparcia

 Projekt ZIT PLUS

 Wprowadzony na etapie konsultacji społecznych

 Brak wymiaru metropolitalnego (odniesienie do miejskich obszarów funkcjonalnych)

 Wdrożenie KSRR niemożliwe do momentu aktualizacji ustawy o zasadach

prowadzenia polityki rozwoju

Uwarunkowania krajowe
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego



Konsekwencje:

 Nowa delimitacja „Obszaru Metropolitalnego Warszawy”

 „Wypieranie” dotychczasowych delimitacji opartych na różnych podstawach przez 

delimitację opartą o podział na jednostki NUTS 2

 Koperta „metropolitalna” w Regionalnym Programie Operacyjnym w perspektywie 

finansowej 2020+

 Szansa na dalszy rozwój współpracy metropolitarnej, niezależny od finansowania 

europejskiego

Nowy podział statystyczny 

województwa mazowieckiego

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 

21 listopada 2016 r. zmieniające podział NUTS –

ustanowienie nowego podziału statystycznego UE na 

poziomie NUTS2 (weszło w życie 1 stycznia 2018 r.)



Uwarunkowania lokalne
Niejednolita delimitacja obszarów współpracy



Współpraca metropolitalna 
wyzwania

 Dostosowanie obszaru współpracy do granic administracyjnych i

statystycznych (metropolitalny NUTS2):
 31 nowych gmin, 9 powiatów

 Zróżnicowanie wewnętrzne RWS dużo większe niż WOF

 Potrzeba ścisłej współpracy władz gmin metropolii, samorządu

województwa mazowieckiego oraz administracji rządowej przy pracach

dotyczących programowania polityki rozwoju w perspektywie 2020+



Współpraca metropolitalna
wyzwania

 Określenie wspólnych celów rozwojowych samorządów obszaru

metropolitalnego (NUTS2)

 Identyfikacja projektów flagowych, kluczowych z punktu widzenia

rozwoju metropolii – do negocjacji w ramach „kontraktu

metropolitalnego”

 Wypracowanie mechanizmów koordynacji działań i podejmowania

decyzji w obszarach tematycznych o znaczeniu metropolitalnym, które

pozwolą na zwiększenie skuteczności osiągania wspólnych celów



Współpraca metropolitalna
Określenie wspólnych celów

Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej – Przewodnik

strategiczny 2.0

 Próba adaptacji Strategii Rozwoju OMW z 2015 r. do zmienionej delimitacji i

aktualnych potrzeb

 Warsztaty strategiczne przedstawicieli jst

 Ekspercka moderacja i synteza prac

 Określa propozycje pól tematycznych przyszłej współpracy



Podpisanie porozumienia o współpracy 

w ramach NUTS2 (czerwiec 2018)

Wielostronna deklaracja współpracy gmin i powiatów OMW w zakresie współpracy na 
rzecz włączającego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego OMW



Współpraca metropolitalna po 2020 r.

Działania na rzecz optymalnego przygotowania warunków wsparcia

 Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej 
– Przewodnik Strategiczny 2.0

 Przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych metropolii warszawskiej

 Stanowisko dot. wspólnego Programu Operacyjnego 
obejmującego Region Warszawski Stołeczny oraz Region 
(obszar) Mazowiecki Regionalny

 Uczestnictwo w pracach Zespołu redakcyjno-programowego                                 
dot. Programu Operacyjnego dla Województwa 
Mazowieckiego na lata 2021-2027

 Uczestnictwo w pracach nad aktualizacją Strategii                                                    
Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030
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