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MOF województwa kujawsko -pomorskiego 
w oparciu o ekspertyz ę MRR

Źródło: Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, MRR luty 2013



Prace nad MOF 
województwa kujawsko -pomorskiego.

Propozycja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. rozszerzenia ZIT wojewódzkiego



CZTERY POZIOMY POLITYKI TERYTORIALNEJCZTERY POZIOMY POLITYKI TERYTORIALNEJ

Obszar funkcjonalny

Bydgoszcz Toruń

Obszar funkcjonalny/powiat

Włocławek

Obszar funkcjonalny/powiat

Grudziądz

Obszar funkcjonalny/powiat

Inowrocław

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – poziom wojewódzki (obligatoryjny)

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – poziom regionalny/subregionalny (nieobligatoryjny)

Obszar funkcjonalny/powiat Obszar funkcjonalny/powiat Obszar funkcjonalny/powiat

Obszar funkcjonalny/powiat

Miasto 
powiatowe

Obszar objęty RLKS/LGD

Poziom ponadlokalny (powiatowy) (nieobligatoryjny)
Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Poziom lokalny – Obszar Lokalnej Aktywności (nieobligatoryjny)



POLITYKA TERYTORIALNA 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO -

POMORSKIEGO

TERYTORI
UM

MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA 

KUJAWSKO -
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problemyuwarunkowania cele wskaźniki

Idea realizacji polityki terytorialnejIdea realizacji polityki terytorialnej

Zasady koordynacji 
zadań

Zadania do zrealizowania

Pakiety działań 
zintegrowanych
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problemyuwarunkowania cele wskaźniki

KONTRAKTY REGIONALNE 
dla poszczególnych terytoriów



Propozycja schematu systemu wdra żania polityki terytorialnej Propozycja schematu systemu wdra żania polityki terytorialnej 
w Kujawsko w Kujawsko –– Pomorskim Regionalnym Programie Operac yjnymPomorskim Regionalnym Programie Operacyjnym

Obszar rozumiany jako struktura 
funkcjonalna i administracyjna np. 
Powiat, Miasto, obszary wiejskie 

IDENTYFIKACJA
potrzeb/potencjałów

Strategia dla 
obszaru
Kontrakt 

Konkurs otwarty 
RPO

Kontrakt 
Regionalny

Pakiet projektów 
zintegrowanych dla 

obszaru 
Projekty strategiczne RPOFundusz Wsparcia

Konkurs RPO
Z preferencjami Konkurs RPO

kryteria dostępu 0/1

Lista indykatywna RPO lub 
Program Rozwoju 

określony w Strategii



Harmonogram prac z 14.10.2013 r.

• Prace nad Strategi ą ZIT w kontek ście prac nad RPO i KPO
– Przekazanie RPO do KE – grudzień / styczeń 2013 r. grudzień / styczeń 2013 r. 
– Zawarcie odniesień do ZIT w RPO – grudzień / styczeń 2013 r.grudzień / styczeń 2013 r.

• Zawiązanie zwi ązków ZIT – do grudnia 2013 r.do grudnia 2013 r.

• Przekazanie wst ępnych wersji Strategii ZIT do IZ RPO i MRR – grudzie ń 2013 r.grudzie ń 2013 r.
– identyfikacja projektów do realizacji w obszarach możliwych do wsparcia z – identyfikacja projektów do realizacji w obszarach możliwych do wsparcia z 

krajowych programów operacyjnych
– przekazanie RDOŚ celem ustalenia konieczności i zakresu OOŚ

• Opiniowanie Strategii ZIT – od lutego 2014 r. od lutego 2014 r. 
– Równoległe opiniowanie przez poszczególne IZ RPO 
– Równoległa opinia poszczególnych Strategii ZIT przez MRR (projekty 

opiniowane we współpracy z IZ) 

• Finalizacja prac nad Strategiami ZIT – do czerwca 2014 r. do czerwca 2014 r. 

• Zawarcie porozumie ń pomi ędzy Zwi ązkiem ZIT a IZ RPO – do wrze śnia 2014 r. do wrze śnia 2014 r. 



Strategie ZIT

Podstawowym warunkiem realizacji ZIT jest posiadanie 
dokumentu strategicznego określającego cele, kierunki 

rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze 
działania i przedsięwzięcia do realizacji wynikające z 

analizy barier i potencjałów rozwojowych.

Strategia ZIT dla miasta wojewódzkiego i powiązanego z 
nim obszaru funkcjonalnego (Strategia „ZIT 

wojewódzkiego”) finansowana jest z RPO (obowiązkowo 
przez EFRR i EFS). 

Alokacja dla ZIT wojewódzkiego w kujawsko-pomorskim 
wynosi w chwili obecnej 153,8 mln euro (78%EFRR, 

22% EFS).



Strategie ZIT

Strategia ZIT powinna zawierać zdefiniowane 
obszary, w których realizowane będzie wsparcie. 

Wsparcie powinno dotyczyć obszarów 
wchodzących w skład miejskich obszarów 

funkcjonalnych wyznaczonych przez samorząd funkcjonalnych wyznaczonych przez samorząd 
województwa, z uwzględnieniem metodologii 
MRR. Należy jednak zaznaczyć, że obszar na 

którym realizowany będzie ZIT wskazany 
zostanie ostatecznie w stosownej uchwale 

zarządu województwa.



Inwestycja Zintegrowana - zintegrowane 
działania służące rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, 

Definicja inwestycji zintegrowanych 
(propozycja)

gospodarczych, środowiskowych, 
klimatycznych i społecznych, które mają 
wpływ na funkcjonalne obszary miejskie 
(Art. 7 projekt Rozporządzenia).



Strategia ZIT w szczególno ści powinna:
1. Zawierać podstawę prawną Strategii ZIT,
2. Być spójna z krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi oraz 

planistycznymi,
3. Wskazywać obszar wsparcia Strategii ZIT,
4. Zawierać syntetyczną diagnozę obszaru wsparcia,
5. Wskazywać wymiar terytorialny wsparcia,
6. Wskazywać cele rozwojowe do realizacji w ramach ZIT,
7. Wskazywać priorytety,
8. Określać zasady wyboru projektów oraz list ę przedsi ęwzięć do realizacji w 8. Określać zasady wyboru projektów oraz list ę przedsi ęwzięć do realizacji w 

formule ZIT,* (lista rezerwowa)
9. Określać list ę strategicznych projektów o charakterze komplementarn ym 

możliwych do realizacji w formule poza ZIT,
10. Pokazywać odniesienie do instrumentów finansowych,
11. Zawierać Strategiczną Ocenę Oddziaływania na Środowisko, gdy zachodzi taka 

konieczność,
12. Zawierać plan finansowy,
13. Opisywać system wdrażania, 
14. Opisywać system monitorowania,
15. Zawierać sprawozdanie z przebiegu prac i zaangażowania partnerów z obszaru 

funkcjonalnego oraz opisywać sposób, w jaki będą oni włączeni w realizację 
Strategii ZIT.



Harmonogram prac nad Strategi ą ZIT 

wojewódzkiego (zapisany w projekcie POPT):

1. Rozstrzygnięcie przetargu na Strategię ZIT –
początek grudnia 2013 r.

2. Wypracowanie ostatecznej wersji Strategii ZIT –
kwiecie ń 2014 r.

3. Przekazanie do MRR ostatecznej wersji Strategii ZIT –
I półrocze 2014 r.



Wyciąg z K-P RPO w zakresie osi 
priorytetowych 12 -13



Związek ZIT

Jednym z warunków realizacji ZIT będzie 
udokumentowanie chęci współpracy jednostek 

samorządu terytorialnego służącej realizacji 
wspólnych działań w ramach ZIT. 

Chęć do współpracy powinna zostać wyrażona 
zawiązaniem zinstytucjonalizowanej formy 

partnerstwa – tzw. Związku ZIT .

Organem wykonawczym Związku ZIT jest 
zarząd Zwi ązku ZIT .



Harmonogram prac nad porozumieniem ZIT 
wojewódzkiego:

1. Spotkania z gminami - Bydgoszcz: spotkanie odbyło 
się; Toruń: spotkanie 26 listopada 2013 r.

2. Projekt porozumienia – do ko ńca listopada 2013 r.
3. Akceptacja projektu porozumienia przez wszystkich 

partnerów - do połowy grudnia 2013r. partnerów - do połowy grudnia 2013r. 
4. Uchwały dotyczące porozumienia - do ko ńca 2013 r.
5. Uroczyste podpisanie porozumienia - ok. 15 stycznia 

2014 r.
6. Uchwała Zarządu dot. Obszaru ZIT – do ko ńca 

stycznia 2014 r.



Porozumienie – rola w strukturze 
(propozycja)



Struktura Biura ZIT

Jedno biuro w dwóch 
lokalizacjach

DYREKTOR / KIEROWNIK – 1 ETAT
(PROPORCJONALNIE DO 

ZAANGAŻOWANIA)

SEKRETARIAT – 1 ETAT
(PROPORCJONALNIE DO 

ZAANGAŻOWANIA)

KOORDYNATORZY W 
GMINACH

NACZELNIK / KOORDYNATOR – 1 ETAT
(PROPORCJONALNIE DO 

ZAANGAŻOWANIA)

STANOWISKO DS. MONITOROWANIA I 
SPRAWOZDAWCZOŚCI – 3 ETATY

STANOWISKO DS. ORGANIOZACYJNYCH ( 
REALIZACJA PROJEKTÓW POPT, ORGANIZACJA 

SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW INFO-PROMO 
ITD.)  – 1 ETAT

STANOWISKO DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW
(PRZYGOTOWANIE KRYTERIÓW NABORU, 
PRESELEKCJA, OCENA FORMALNA)  – 2 

ETATY

GMINACH



Kontrakt terytorialny



Harmonogram prac 
nad mandatem negocjacyjnym 

Kontraktu Terytorialnego województwa:
• 27 listopad – opracowanie projektu stanowiska 

dotyczącego proponowanych zakresu i treści kontraktu 
terytorialnego, w tym przedstawienie propozycji 
przedsięwzięć priorytetowych województwa kujawsko-
pomorskiego na Zarządzie Województwa 

• 12 grudnia – konferencja opiniująca stanowisko z • 12 grudnia – konferencja opiniująca stanowisko z 
udziałem jst z terenu województwa

• 18 grudnia – uchwała Zarządu Województwa 
przyjmujące stanowisko dotyczące proponowanych 
zakresu i treści kontraktu terytorialnego,

• 19 grudnia - przekazanie mandatu negocjacyjnego 
województwa do MRR



Propozycje 
przedsi ęwzięć priorytetowych województwa 

kujawsko -pomorskiego (1/3)

• Przedsi ęwzięcia drogowe : S5, S10, DK 15
• BiT – City II wraz z: 

a) liniami kolejowymi w kierunku Gołańczy, 
Szubina, Koronowa, Skępego, Inowrocławia, 
Grudziądza i Laskowic Pomorskich, Jabłonowa 
Pomorskiego; 
b) transportem niskoemisyjnym w miastach



Propozycje 
przedsi ęwzięć priorytetowych województwa 

kujawsko -pomorskiego (2/3)
• Innowacje - pakiety konsorcyjne szkół wyższych:

– Narodowe Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej,
– Innowacyjna agenda o interdyscyplinarnym  charakterze

badawczo – rozwojowym EcoFoodMed 
– Zintegrowany Kujawsko – Pomorskie Obszar Badawczy :

• Medycyna a zdrowie człowieka 
• Kujawsko – Pomorskie Centrum Badawczo – Edukacyjne Zintegrowanego • Kujawsko – Pomorskie Centrum Badawczo – Edukacyjne Zintegrowanego 

Rozwoju Miast i Regionów 
• Edukacja na rzecz innowacyjności regionu 
• Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana. 

Safety in food chain and personalized food 
• System Transformacji i Transferu Wiedzy do Strategicznych Gałęzi 

Gospodarki Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
• Monumentum Sonus Visio – Akademickie Laboratoria Kultury, Sztuki i 

Ochrony Dziedzictwa Narodowego 
• Projekty Infrastrukturalne dla szkół wyższych 



Propozycje 
przedsi ęwzięć priorytetowych województwa 

kujawsko -pomorskiego (3/3)
• Propozycje z miast:

– Bydgoszcz (np. DK80; Centrum Nauki o Człowieku; 
Plac Teatralny; transport niskoemisyjny)

– Grudziądz (np. drogi wyprowadzające ruch miejski 
poza centra miast i połączenia z drogami sieci TEN-T; 
transport niskoemisyjny) 
poza centra miast i połączenia z drogami sieci TEN-T; 
transport niskoemisyjny) 

– Inowrocław (np. transport niskoemisyjny)
– Toruń (np. drogi; UNESCO; transport niskoemisyjny)
– Włocławek (np. drogi wyprowadzające ruch miejski 

poza centra miast i połączenia z drogami sieci TEN-T; 
transport niskoemisyjny)

– Termomodernizacja instytucji publicznych



DZIĘKUJEMY ZA UWAG Ę


