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Minimalnie 5% środków EFRR musi 

zostać przeznaczone na realizację 
art. 7, czyli poprzez: oś 

priorytetową, program operacyjny 
lub ZIT
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Realizacja artykułu 7 Rozporządzenia Ogólnego 1301/2013

 55% alokacji przeznaczonej na realizację art. 7 będzie wdrażana

poprzez wielotematyczne osie priorytetowe.

 42% alokacji będzie wdrażanych przez ZIT.

 3 programy będą wyłącznie dedykowane realizacji art. 7 EFRR

(Bruksela, Sztokholm i włoski program dla metropolii z udziałem 25%

EFS z odrębnej osi priorytetowej).
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Wykorzystanie instrumentu ZIT w innych państwach członkowskich

1. ZIT będzie realizowany w 14 państwach UE

BE, DE, EL, ES, FI, FR, IT, LT, PL, PT, RO, SE, SK, UK

2. W przypadku 8 państw będzie realizowany przy wykorzystaniu EFRR i

EFS.

3. Polska – dobrym przykładem wykorzystania instrumentu ZIT w

kontekście:

 Ilości przeznaczanych środków - 3 761 607 864 EUR (EFRR 3 189

424 845 + EFS 572 183 019)

 Ilości ZIT-ów – 24 (17 wojewódzkich + 7 regionalnych/subregionalnych)

 Objęcia ZIT-ami obszarów funkcjonalnych miast

 Poziomie zaawansowania prac nad instrumentem – finalny etap prac

nad Strategiami ZIT



Cele ZIT - Polska

poprawa współpracy i integracji na obszarach 

funkcjonalnych miast (szczególnie miast 

wojewódzkich)

realizacja zintegrowanych projektów

odpowiadających w sposób kompleksowy na 

potrzeby i problemy miast i ich obszarów 

funkcjonalnych

zwiększanie wpływu miast i ich obszarów 

funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań 

na ich obszarze w ramach polityki spójności

możliwość realizacji dużych, skomplikowanych 

projektów (realizowanych możliwie przy dużej 

liczbie beneficjentów/odbiorców pomocy itd.)

Cele ZIT:



System realizacji ZIT w Polsce

ZIT = miasto + obszar funkcjonalny miasta

ZIT = 17 miast wojewódzkich +  7 miast regionalnych/subregionalnych, mniejszych miast albo całych 

subregionów

Obligatoryjnie Fakultatywnie

( ok. 8% of środków EFRR zostało Środki pochodzące z regionalnych 

programów operacyjnych

przetransferowanych do regionalnych 

programów operacyjnych)

+ projekty z dwóch krajowych 

programów operacyjnych: Infrastruktura 

i Środowisko oraz Polska Wschodnia
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Strategie ZIT wojewódzkich

obszary wsparcia



Obszary tematyczne ZIT

Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny

Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru miejskiego i jego obszaru 

funkcjonalnego - projekty zintegrowane

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta – głównie małe 

projekty

Wspieranie efektywności energetycznej

Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter 

i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług 

publicznych w całym obszarze funkcjonalnym

Wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji
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Strategie ZIT wojewódzkich

obszary wsparcia
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Harmonogram dalszych prac
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