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Kroki milowe w przygotowaniu przedsięwzięd ZIT/RIT 

• Wstępna identyfikacja przez Subregiony inwestycji 
dedykowanych do ZIT/RIT oraz ich ocena przez IZ RPO WSL 
2014-2020 

styczeo-marzec  
2013 r. 

• Opracowanie przez Subregiony wstępnych projektów Strategii 
rozwoju subregionów oraz wstępnej listy projektów do ZIT/RIT 
oraz ich ocena przez IZ RPO WSL 2014-2020 

kwiecieo - sierpieo  
2013 r. 

• Konsultacje podziału środków ZIT/RIT w ramach RPO WSL 
2014-2020 

• Przygotowanie przez Subregiony uzupełnionych projektów 
Strategii ZIT/RIT  i list przedsięwzięd do ZIT/RIT 

wrzesieo-listopad  
2013 r.     

• Ocena przez IZ RPO WSL 2014-2020 Strategii i list przedsięwzięd 
ZIT/RIT (+ maj 2014 r. ponowna ocena Strategii ZIT SC) 

grudzieo 2013 r. 
- kwiecieo 2014 r. 

I etap 

II etap 

III etap 



Uwarunkowania dalszych prac nad ZIT/RIT 

• 21 maja br. Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa –najważniejszy 
dokument określający strategię inwestowania funduszy unijnych w Polsce  
w latach 2014-2020 

Umowa Partnerstwa 

• 10 kwietnia br. RPO WSL 2014-2020 v. 5.1 został przesłany do Komisji 
Europejskiej (KE ma 3 miesiące na złożenie uwag do RPO WSL  
– uwagi wpłyną najpóźniej 10 lipca 2014 r.)  

RPO WSL 2014-2020  

• Trwają prace nad ustawą określającą zasady realizacji programów 
operacyjnych 2014-2020 (m.in. system instytucjonalny PS, zasady realizacji 
projektów, partnerstwo w projektach, zasady wyboru projektów, system 
informatyczny) - 9 maja br. projekt ustawy trafił do prac parlamentarnych 

  Ustawa o zasadach 
realizacji programów 

2014-2020 

• MIR pracuje nad wytycznymi horyzontalnymi określającymi jednolite zasady 
realizacji programów 2014-2020 w zakresie m.in. kwalifikowalności wydatków, 
trybu dokonywania wyboru projektów, systemu informatycznego  

Wytyczne  
horyzontalne MIR 



Podział środków RPO WSL 2014-2020  
na ZIT/RIT w Subregionach* 

[Euro] Suma ogółem 
ZIT/RIT 

Subregion 
Południowy  

Subregion 
Północny  

Subregion 
Zachodni     

Subregion 
Centralny 

Suma 
EFRR 971 866 000 92 915 363 92 915 363 92 915 363 693 119 911 

Suma  
EFS 135 942 550  12 225 639  11 245 242 12 493 782 99 977 886 

Suma 
Ogółem 1 107 808 550 105 141 002 104 160 605 105 409 145 793 097 797 

Ok. 32 % środków w ramach RPO WSL 2014-2020  
zostanie przeznaczonych na realizację projektów w ramach ZIT/RIT 

* Zgodnie z RPO WSL 2014-2020 v. 5.1 z 10 kwietnia 2014 r.  



W ramach ZIT/RIT dla RPO WSL 2014-2020 przewiduje się powierzenie  
minimalnego zakresu zarządzania tj. wyboru projektów do dofinansowania 
(preselekcja projektów we wszystkich trybach wsparcia) 

Związki ZIT/RIT zostaną mocniej zaangażowane w proces monitorowania realizacji 
rzeczowej i finansowej RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej ZIT  (sprawozdania  
z realizacji Strategii ZIT, bieżące monitorowanie przygotowania projektów ZIT/RIT) 

W ramach ZIT/RIT planuje się zastosowanie głównie trybu pozakonkursowego 
negocjacyjnego oraz uzupełniająco trybu konkursowego (dla EFS)  
 – tak szerokie podejście wymaga wynegocjowania z Komisją Europejską 

Zadania Związków ZIT/RIT w realizacji RPO WSL 

Koszty funkcjonowania Związków ZIT będą finansowane z pomocy technicznej   
(z PO PT 2014-2020 – Subregion Centralny, RPO WSL – pozostałe Subregiony) 

Subregiony będą odpowiedziane za wykonanie wskaźników rzeczowych i finansowych 
RPO WSL odpowiednio do dedykowanych im środków (przegląd ram wykonania) 



Zakres tematyczny ZIT/RIT - EFRR 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu „brownfield” (PI 3.1)  
(Oś Priorytetowa III Konkurencyjnośd MŚP) 

Odnawialne źródła energii (OZE) i efektywnośd energetyczna (PI 4.1 i 4.3)  
(Oś Priorytetowa IV Efektywnośd energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna) 

Zrównoważony transport publiczny i oświetlenie (PI 4.5) 
 

Gospodarka odpadami (PI 6.1) 
 (Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów) 

Gospodarka wodno-ściekowa (PI 6.2) 
 (Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów) 

Ochrona różnorodności biologicznej (PI 6.4) 
(Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów)  



Kompleksowa rewitalizacja (LPR) 

Edukacja – przedszkola i szkolnictwo zawodowe   

Zakres tematyczny ZIT/RIT – EFS+EFRR  

EFS – WIODĄCY (PI 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 
8.10, 9.4, 9.7, 10.3) 

(Szeroki katalog działao w ramach Osi Priorytetowych 
VII, VIII, IX, XI) 

EFRR – UZUPEŁNIAJĄCY (PI 9.2) 
(Oś Priorytetowa: X Rewitalizacja (...))  

EFS - WIODĄCY (PI 10.1 i 10.3) 
(Oś Priorytetowa: XI Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego) 

EFRR – UZUPEŁNIAJĄCY (PI 10.4)  
(Oś Priorytetowa: XII Infrastruktura 

edukacyjna) 

Infrastruktura społeczna  

EFS – WIODĄCY ( PI 9.7)  
(Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne) 

EFRR – UZUPEŁNIAJĄCY (PI 9.1) 
(Oś Priorytetowa: X Rewitalizacja (…))  



Rewitalizacja  (Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne) podstawą  
jest Poddziałanie  9.1.3 (PI 9.4) Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych 

na obszarach rewitalizowanych oraz uzupełniająco:   

Edukacja (PI 10.1 i 10.3) (Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego ) - EFS 

 
• Poddziałanie 7.1.3 (PI 8.5) Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających 

bez pracy na obszarach rewitalizowanych  
•Poddziałanie 7.2.2 (PI 8.7) Promocja samozatrudnienia  na obszarach rewitalizowanych 
• Poddziałanie 8.1.2 (PI 8.9) Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju 

przedsiębiorstwa w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji 
•Poddziałanie 8.1.5 (PI 8.9) Wspomaganie procesów adaptacyjnych i  modernizacyjnych w regionie (w 

tym działania typu outplacement) w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji 
•Poddziałanie 8.3.2 (PI 8.8) Zapewnienie dostępu do usług opiekuoczych nad dziedmi do 3 lat w 

kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji  
•Poddziałanie 8.4.3 (PI 8.10)Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki 

zdrowotnej w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji 
•Poddziałanie 9.2.2 (PI 9.7) 9.2.2 Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizowanych 
•Poddziałanie  11.4.2  (PI 10.3) Kształcenie ustawiczne na obszarach rewitalizowanych 

Zakres tematyczny ZIT/RIT - EFS  



KLUCZOWE KRYTERIUM kwalifikowania projektów do realizacji w formule ZIT/RIT 
stanowi zintegrowany charakter projektów i strategiczne znaczenie  

dla subregionu 

W ramach ZIT/RIT RPO WSL 2014-2020 przyjęto podejście zakładające 
zaprogramowanie realizacji wiązki mniejszych przedsięwzięd,  

np. z zaangażowaniem partnerów społecznych i gospodarczych,  
przy czym z założeniem, że nawet jeśli każdy projekt jest realizowany  

na stosunkowo niewielkim obszarze i ma lokalne oddziaływanie,  
wynika ze wspólnego podejścia strategicznego 

Wybór projektów do Strategii ZIT/RIT (1) 



Wybór projektów do Strategii ZIT/RIT (2) 

Projekty w wiązce powinny przynosid wartośd dodaną  
tzn. jednoznacznie wskazywad, że dana wiązka projektów  

jest rozwiązaniem efektywniejszym niż punktowe, pojedyncze projekty 
realizowane w trybie konkursowym   

 

Celem realizacji projektów w formule ZIT/RIT jest realizacja  
projektów różnych tematycznie, ale wzajemnie powiązanych  
i komplementarnych projektów 

Przygotowując Strategię ZIT/RIT należy unikad sytuacji, w której każda  
z gmin wchodząca do Związku ZIT/RIT, realizuje projekt w danym obszarze 
tematycznym, który jest zupełnie niepowiązany z innymi projektami  

Wiązka projektów powinna mied wyraźny wkład w rozwiązanie 
problemu/wzmocnienie potencjału obszaru funkcjonalnego  
(np. aglomeracji miejskiej) a nie tylko problemu lokalnego danej gminy 

 



Subregiony powinny wskazad zasady, w tym kryteria wyboru projektów w wiązce. 
Zasady te będą przedmiotem uzgodnieo z IZ RPO WSL 2014-2020.  

Proponowane zasady/kryteria strategiczne wyboru projektów do ZIT/RIT: 
 

 Zasięg projektu (subregionalny, ponadlokalny, lokalny itp.)  

 Zgodnośd projektu z dokumentami strategicznymi/programowymi  
(Strategia rozwoju subregionu, Strategia ZIT/RIT) 

 Komplementarnośd/oddziaływanie z innymi projektami  

Partnerstwo i zaangażowanie podmiotów i społeczności lokalnych   

Gotowośd beneficjenta do realizacji projektu  

Wybór projektów do Strategii ZIT/RIT (3) 



• Przekazanie projektu Strategii RIT (wraz z wiązkami)  
do IZ RPO WSL 2014-2020 

koniec lipca/początek 
sierpnia 2014 r. 

• Opiniowanie Strategii RIT przez IZ RPO WSL 2014-2020 
sierpieo- 

wrzesieo 2014 r. 

• Finalizacja prac nad Strategią RIT 
październik/ 

listopad 2014 r.  

• Podpisanie Porozumienia między Związkiem RIT a IZ RPO WSL 
2014-2020 w zakresie zasad realizacji RIT  do listopada 2014 r. 

Ramowy harmonogram dalszych prac nad RIT 



Dziękuję za uwagę 

 

Wydział Rozwoju Regionalnego 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

www.rpo.slaskie.pl/Perspektywa 2014+ 

programowanie@slaskie.pl 
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