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 Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

 Uwarunkowania współpracy metropolitalnej

 europejskie

 krajowe

 lokalne

 Wyzwania dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Plan prezentacji



Jednym z podstawowych celów realizacji ZIT jest zwiększanie wpływu miast i ich 

obszarów funkcjonalnych na działania w ramach polityki spójności na ich 

obszarze

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















Poziom kontraktacji ZIT WOF na tle innych ZITów

Dane na 31 sierpnia 2017 r.



Poziom kontraktacji ZIT WOF na tle Regionalnych Programów 

Operacyjnych

Dane na 30 września 2017 r.
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Poziom kontraktacji ZIT WOF na tle Krajowych Programów 

Operacyjnych

Dane na 30 września 2017 r.
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Co konkretnie?



Co konkretnie?



 Etap programowania – zakończony

 Podpisanie porozumienia gmin ZIT WOF (21 lutego 2014 r.)

 Podpisanie porozumienia z IZ RPO WM (9 lipca 2015 r.)

 Przyjęcie Strategii ZIT WOF i jej akceptacja (13 listopada 2015 r.)

 Etap wdrażania – w trakcie

 Wybór i kontraktacja projektów – pierwsza tura naborów zamknięta i

zakontraktowana, trwa druga tura naborów oraz przygotowanie projektów

pozakonkursowych

 Realizacja projektów – trwa realizacja projektów zakontraktowanych w I turze

naborów

 Etap trwałości

 Rozpocznie się w II połowie 2018 r. (po zakończeniu realizacji rzeczowo-

finansowej pierwszych projektów)

Współpraca w ramach OMW
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne







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



Uwarunkowania krajowe
Podział Województwa Mazowieckiego



Podział statystyczny Mazowsza 
uwarunkowania/konsekwencje

:



Uwarunkowania lokalne
Strategia Rozwoju OMW do roku 2030



Strategia Rozwoju OMW
Cele strategiczne



Strategia Rozwoju OMW a Strategia ZIT



Uwarunkowania lokalne
Niejednolita delimitacja obszarów współpracy



Współpraca metropolitalna 
Wyzwania

 Dostosowanie obszaru współpracy do granic administracyjnych

i statystycznych (metropolitalny NUTS2):

 31 nowych gmin,

 9 powiatów,

 Dziedzictwo #lexSasin,

 Potrzeba ścisłej współpracy władz gmin metropolii, samorządu

województwa mazowieckiego oraz administracji rządowej przy

pracach dotyczących programowania polityki rozwoju

w perspektywie finansowej 2020+



 Określenie wspólnych celów rozwojowych samorządów

obszaru metropolitalnego (NUTS2) w oparciu o zapisy Strategii

Rozwoju OMW

 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 
Wyzwania



Współpraca metropolitalna 
Zaplanowane działania

 Przygotowanie opracowania statystycznego dotyczącego sytuacji

społeczno-ekonomicznej w OMW w 2016 r. we współpracy Urzędem

Statystycznym w Warszawie (wrzesień-grudzień 2017)

 Przeprowadzenie badania dotyczącego skuteczności ZITu jako

mechanizmu koordynacji działań w OMW we współpracy z UW (przełom

2017 i 2018 r.)

 Warsztaty metropolitalne dla przedstawicieli wszystkich powiatów

metropolitalnego NUTSa (I połowa 2018)

 Podpisanie porozumienia intencyjnego o współpracy w ramach NUTSa

metropolitarnego

Cel – uzyskanie wkładu merytorycznego i podstaw instytucjonalnych 

niezbędnych do właściwego przygotowania metropolii na perspektywę 2020+



Podsumowanie

 ZIT i jego mechanizmy jako podstawa do budowania dalszej współpracy

 Strategia OMW jako baza merytoryczna dla rozwoju współpracy

na przyszłość

 Określenie wspólnych celów rozwojowych samorządów obszaru

metropolitalnego (NUTS2) w oparciu o zapisy Strategii Rozwoju OMW

 Identyfikacja projektów flagowych/obszarów interwencji, kluczowych

z punktu widzenia rozwoju metropolii – do negocjacji w ramach „kontraktu

metropolitalnego”

 Podpisanie porozumienia intencyjnego o współpracy w ramach NUTSa

metropolitarnego
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