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Podejście Terytorialne w RPO WM 2014-2020
Projekt Umowy Partnerstwa (UP) przewiduje Zintegrowane Podejście
Terytorialne (ZIT) dla:
A) miast wojewódzkich i obszarów powiązanych - obligatoryjnie
B) Miast regionalnych i subregionalnych i obszarach powiązanych –
fakultatywnie
C) Innych obszarach – fakultatywnie.

Miastom regionalnym i subregionalnym w ramach RPO WM 2014-2020
zaproponowano mechanizm RIT bazujący na koncepcji Zintegrowanego
Podejścia Terytorialnego (ZIT) przedstawionego w projekcie Umowy
Partnerstwa (UP) ale znacznie bardziej elastyczny.

W RPO WM nie zaplanowano zastosowania mechanizmu Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność. Zaplanowano natomiast mechanizm pn.
Projekty Partnerskie, włączający lokalne społeczności w sposób elastyczny, wnoszący
wkład w rozwiązania zidentyfikowanych problemów.
Mechanizmy premiujące projekty partnerskie mogą zostać wprowadzone
w poszczególnych osiach RPO, w szczególności w ramach: włączenia społecznego,
edukacji i rynku pracy.
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Założenia podziału alokacji dla Mazowsza Kraj/Region
na podst.: Umowa Partnerstwa z października 2013 r.
Kraj
(Programy Krajowe)
Fundusz

mln EUR

%

mln EUR

%

EFRR

1 123,30

42%

1 544,70

58%

2 668,00

EFS

566,30

51%

543,20

49%

1 109,50

suma

1 689,60

2 087,90
Alokacja ZIT :
165 mln EUR
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Region
(RPO WM 2014-2020)
suma

3 777,50

Alokacja RIT:
130 mln EUR
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Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WM 2014-2020
• Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) to mechanizm stworzony przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego, mający na celu wspieranie podejścia terytorialnego w zarządzaniu rozwojem
województwa, poprzez wzmocnienie na Mazowszu ośrodków regionalnych i subregionalnych.

• Mechanizm RIT jest skierowany do miast regionalnych: Radomia, Płocka i subregionalnych: Siedlec,
Ostrołęki i Ciechanowa oraz ich obszarów funkcjonalnych, jako ośrodków istotnych dla rozwoju
województwa mazowieckiego ze względu na pełnienie ważnych funkcji społeczno-gospodarczych
uznanych za obszary strategicznej interwencji (OSI) wskazane w SRWM 2030 oraz PZPWM.

• Podstawą realizacji RIT jest współpraca, dlatego samorządy chcące realizować RIT są zobligowane do
zawiązania dowolnej formy partnerstwa np. stowarzyszenia, związku międzygminnego, porozumienia
międzygminnego lub podpisanie listu intencyjnego w celu realizacji wspólnych zamierzeń.

• Realizacja RIT oznacza potrzebę wypracowania wspólnej wizji rozwoju dla wspomnianych obszarów
funkcjonalnych. Dlatego podstawą funkcjonowania RIT będzie Plan działań RIT, przygotowany wspólnie
przez samorządy wchodzące w skład obszarów funkcjonalnych (tzn. Lidera i Partnerów).
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Regionalne Inwestycje Terytorialne
– jako efektywny mechanizm wspierania podejścia terytorialnego
w zarządzaniu rozwojem województwa
Plan Działań RIT
obejmuje:
Realizacja RIT

Nawiązanie
partnerstwa
w celu
utworzenia
RIT

Przedłożenie
Planów
działań RIT

diagnozę obszaru,
identyfikację potencjałów i
wyzwań rozwojowych
opis nawiązania
partnerstwa na danym
obszarze

przez liderów
(miasta regionalne
i subreg.)

cel główny oraz cele
szczegółowe zgodne z celami:
KSRR, KPZK 2030, SRWM,
PZPWM, RPO WM 2014-2020

Weryfikacja
MBPR m.in. :

- Inwestycje wiodące
w ramach trybu
pozakonkursowego
(EFRR)
-Inwestycje
towarzyszące
promowane w
ramach trybu
konkursowego
(EFS)

- obszar RIT
-zgodności z
SRWM i PZPWM

Projekty:
a) Wiodące
(maks. 2);
b) Towarzysze 3
(maks. 3 - powiązane z
wiodącymi)
•
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syntetyczny harmonogram
działań
• syntetyczny plan
finansowy
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Wybór i finansowanie projektów w ramach RIT
 Na finansowanie RIT zostanie wydzielona kwota w wysokości minimum 130 mln euro z EFRR
na projekty wiodące oraz dodatkowe środki z EFS na projekty towarzyszące.
 Ostateczne kwoty przekazane na finansowanie projektów strategicznych RIT będą zależeć od
rodzaju i zakresu zaproponowanych w RIT działań i projektów, a nie odgórnego
przyporządkowania alokacji do poszczególnych RITów.
 Sugeruje się aby inwestycje wiodące były finansowane z EFRR. Umożliwi to min. wybór
projektów w trybie pozakonkursowym. W przypadku EFS prawdopodobnie nie będzie takiej
możliwości.
 Nabór na inwestycje wynikające z Planów Działań RIT będzie przeprowadzony przed
ogłoszeniem konkursów w ramach RPO. Zapewni to:
• dostęp do pełnej alokacji środków na projekty wiodące RIT,
• możliwość promowania w kryteriach szczegółowych projektów towarzyszących z
inwestycjami wiodącymi na etapie konkursów,
 Oprócz promowania projektów towarzyszących podczas konkursów, dopuszcza się możliwość
ogłoszenia konkursów jedynie na projekty realizowane w ramach RIT finansowane z EFS.
Zapewni to środki na wsparcie projektów towarzyszących.
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Weryfikacja RIT przeprowadzana przez MBPR
 Warunkiem zatwierdzenia RIT i uzyskania dostępu do wydzielonej alokacji jest
przedłożenie Planu Działań RIT który będzie podlegał następującej weryfikacji:
• oddziaływanie inwestycji na subregion i Obszary Strategicznej Interwencji w
odniesieniu do celów rozwojowych, wymiarów polityki regionalnej oraz
kierunków działań wyznaczonych w SRWM oraz PZPWM;
• zasięg przestrzenny i funkcjonalny Planu (tj. uzasadnienie wyznaczenia
przestrzennego obszaru RIT ze wskazaniem powiązań przestrzennych i
funkcjonalnych);
• sposób identyfikacji problemów/wyzwań, której efektem będzie diagnoza;
• dobór inwestycji wiodącej i towarzyszących w odniesieniu do zdiagnozowanych
wyzwań rozwojowych.
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Porównanie ZIT i RIT
ZIT a RIT
Konieczność delimitacji obszaru funkcjonalnego na podstawie
wytycznych MRR.

Konieczność określenia na etapie programowania RPO
obszarów, kwot oraz wskaźników które będą realizowane
przez przedsięwzięcia w ramach ZIT.

Zamrożenie alokacji przewidzianej na ZIT.
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• Elastyczne podejście do obszaru objętego Planem działań RIT
– jedyny wymóg dotyczy obowiązku przeprowadzenia
delimitacji obszaru funkcjonalnego, ale w oparciu o własne
kwantyfikatory.
• Lider i Partnerzy RIT dokonują wyboru wyznaczników
opisujących powiązanie funkcjonalne obszaru.
• Obszary, kwoty i wskaźniki dla realizowanych projektów w
ramach RIT będą zgodne z wyznacznikami delimitacji oraz
wskaźnikami dla celów szczegółowych RPO WM 2014-2020.
• Zmiana ma na celu większą czytelność instrumentu RIT,
poprzez wyraźne powiązanie z RPO WM, w ramach którego
projekty RIT będą realizowane.
• Zamrożenie alokacji przewidzianej na RIT. Dodatkowo dostęp
na preferencyjnych warunkach do alokacji poza RIT poprzez
promowanie projektów towarzyszących.

Warszawa,

6 grudnia 2013

Porównanie ZIT i RIT
ZIT a RIT
Konieczność przekazania kompetencji na poziom
związku ZIT, a co za tym związane dodatkowe
obciążenia administracyjne dla lidera ZIT i konieczność
wykazania przez niego zdolności instytucjonalnych do
wdrażania ZIT
Konieczność akceptacji Strategii rozwoju obszaru
funkcjonalnego miasta przez, Zarząd WM, KM
funkcjonujący na poziomie krajowym oraz MRR.
Koordynacja działań w zakresie ZIT przez MRR i IZ.
Możliwość zgłaszania inwestycji oraz ogłaszania
własnych konkursów w ramach ZIT.
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Brak konieczności przekazywania kompetencji.

Konieczność akceptacji Planu Działań RIT jedynie przez
Zarząd WM.
Brak konieczności uzyskania zgody MRR i komitetów na
poziomie centralnym.
Koordynacja działań tylko z IZ.
Realizacja inwestycji wiodących wybranych w trybie
pozakonkursowym oraz inwestycji towarzyszących w
odpowiedzi na konkursy.
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Zakres tematyczny RIT – na podst. projektu RPO WM 2014-2020

Inwestycje wiodące –
obszary interwencji
A) Rozwój zrównoważonego,

sprawnego transportu
łączącego miasto i jego
obszar funkcjonalny;
B) Przywracanie funkcji
społeczno-gospodarczych
zdegradowanych
obszarów miejskiego
obszaru funkcjonalnego;
C) Poprawa stanu
środowiska
przyrodniczego na
obszarze funkcjonalnym
miasta,
wspieranie efektywności
energetycznej;
D) Poprawa dostępu i
jakości usług publicznych
w całym obszarze
funkcjonalnym.

Przykłady inwestycji
wiodących
– typy operacji
1) Wspieranie proekologicznego
transportu miejskiego (PI 4.5);
2)Kompleksowa modernizacja i
renowacja budynków (PI 4.3);
3) Wytwarzanie energii
pochodzącej ze źródeł
odnawialnych (energia
wiatrowa, wodna, słoneczna,
geotermalna,
organiczna/biomasa, inna),
wraz z podłączeniem ich do
sieci dystrybucyjnej (PI 4.1.);
a) efektywna dystrybucja ciepła z
OZE (m.in. pompy ciepła,
geotermia);

Rewitalizacja
[EFRR]
•Włączenie
społeczne –
aktywna
integracja
•Promocja
dziedzictwa
kulturowego i
społecznego

b) budowa instalacji do produkcji
biokomponentów i biopaliw;
Budowa lub przebudowa
jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła w
wysokosprawnej kogeneracji z
OZE.
4) informatyzacja jednostek
administracji publicznej,
podmiotów leczniczych (PI 2.3);
e-administracja, e-zdrowie, eedukacja oraz geoinformacja (PI
2.3);
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Propozycje powiązań
inwestycji wiodących
(EFRR) i towarzyszących
(EFS)

E-administracja &
E-zdrowie [EFRR]
•Aktywne i
zdrowe
starzenie się
•Usługi opieki
zdrowotnej i
usługi społeczne
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Proponowany harmonogram
prac tzw. ścieżka dojścia do RIT
ZADANIE

TERMIN

PODZIAŁ
ODZPOWIEDZIALNOŚCI

Przyjęcie przez ZWM ścieżki dojścia do RIT wraz z projektem pisma i załącznikami.

19.11.2013

DRRiFE

Przekazanie pism wraz z załącznikami do prezydentów miast.
 Przygotowanie i przekazanie projektów Planów działań RIT tj. Identyfikacja
projektów wiodących na podstawie potencjału lub problem wraz z intencyjnym
porozumieniem.

do 22.11.2013

DRRiFE
Założenia projektów Planów
działań RIT w DRRiFE. Przekazanie
do MBPR.

 Zakres Projektu Planów działań RIT
1. Diagnoza problemów lub potencjałów
2. Analiza obszarów których dotyczy zidentyfikowany problemem lub potencjał
3. Projekty wiodące 1-2 (EFRR)
4. Projekty towarzyszące 1-3 (EFS).

7.01.2014

21.01.2013

Ocena Planów działań RIT przez
MBPR. Przekazanie uwag do
Liderów.

Weryfikacja projektów Planów działań RIT na podstawie uwag MBPR

22.01.30.01.2014

Liderzy

Uzgodnienie projektów Planów działań RIT, w tym projektów wiodących i
propozycji partnerstw.

3.02.-14.02.2014

Przekazanie ostatecznej wersji Planów działań RIT do DRRiFE i MBPR.

do 28.02.2014

Złożenie ostatecznej wersji Planów działań RIT do akceptacji ZWM
Dostosowanie RPO WM 2014-2020 do Planów działań RIT, w tym dostosowanie
podziału alokacji.

do 11.03.2014
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Spotkania MBPR z Liderami.
Omówienie wprowadzonych
zmian.
Przygotowanie przez MBPR opinii
nt. poszczególnych Planów
działań RIT. Rekomendacje dla
ZWM.
DRRiFE
DRRiFE
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Dziękuję za uwagę
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich,
Biuro Programów Europejskich
Al. Solidarności 61,
Warszawa 03-402
tel. 022 59 79 751
e-mail: dsrr@mazovia.pl
Strona: www.rpo.mazovia.pl
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