
EFEKTY WSPÓŁPRACY MIAST 

I ICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH

DOROTA PERŁO



OBSZARY FUNKCJONALNE REALIZUJĄCE ZIT W POLSCE

Źródło: opracowanie własne.

Ponad 18 mln mieszkańców, co stanowi

46,8% ludności Polski.

Zajmują ponad 54 tysiące km2, co stanowi

17% powierzchni kraju.

17 miast wojewódzkich ze strefą

zewnętrzną i 7 subregionów; łącznie 521

gmin, w tym 126 gmin miejskich, 274

gminy wiejskie i 121 gmin miejsko-

wiejskich.



WSPÓLNE DOKUMENTY STRATEGICZNE, BADANIA I ANALIZY

 Strategie,

 Diagnozy 

strategiczne,

 Plany gospodarki 

niskoemisyjnej,

 Specjalistyczne 

plany, koncepcje, 

studia i programy;

 Porozumienia.

 Badania ankietowe, 

 Badanie opinii 

społecznej,

 Analizy danych,

 Biuletyny 

statystyczne;

 Biuletyny 

informacyjne.



Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

OMG-G-S 2030

Pierwszy dokument planowania przestrzennego 
dla obszaru metropolitalnego w Polsce



DIAGNOZA STRATEGICZNA DLA ŁÓDZKIEGO OBSZARU 

METROPOLITALNEGO (ŁOM)

Do końca 2019 r. opracowana zostanie diagnoza strategiczna Łódzkiego Obszaru

Metropolitalnego oraz analiza potrzeb rozwojowych i planów inwestycyjnych JST

wchodzących w skład Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, które będą

podstawą do przygotowania w 2020 r. nowej Strategii rozwoju ŁOM (strategia

rozwoju ponadlokalnego).

Wynikiem powyższych działań będą rekomendacje w zakresie określenia obszarów

przyszłej/ dalszej współpracy samorządów SŁOM

i możliwości/prawdopodobieństwa ich przyszłego wsparcia z funduszy

zewnętrznych (w tym unijnych) wraz ze wskazaniem przykładów

wspólnych/zintegrowanych projektów/programów możliwych do realizacji przez

wszystkich lub wybranych członków SŁOM.
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ZINTEGROWANA KONCEPCJA WPROWADZENIA ZRÓWNOWAŻONEJ 

MOBILNOŚCI W ŁÓDZKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM

W 2018 roku opracowana została Zintegrowana (planistyczno-programowa) koncepcja

wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym.

Podstawowe przesłanki merytoryczne dokumentu:

• konieczność sprostania wyzwaniom cywilizacyjnym związanym z koniecznością

wdrażania działań zmniejszających oddziaływanie transportu na środowisko, a tym

samym służących przeciwdziałaniu i adaptacji do zmian klimatu;

• zobowiązania wynikające z polityki energetyczno-klimatycznej oraz planów rozwoju

elektromobilności;

• potrzeba stworzenia mechanizmów nawiązywania współpracy przez jednostki samorządu

terytorialnego wchodzące w skład miejskiego obszaru funkcjonalnego.

W efekcie wypracowane zostały cele i kierunki przyszłej współpracy, a także

propozycje projektów partnerskich, możliwych do realizacji przez JST SŁOM w

perspektywie 2021-2027.
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Kluczowe ● wspólne ● dokumenty strategiczne w zakresie 
gospodarki niskoemisyjnej oraz zrównoważonej mobilności

Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – w tym zaplanowane działania przyczyniające
się do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców na terenie 12 gmin
wchodzących w skład Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

35 projektów 
dla działania zrównoważona multimodalna 
mobilność miejska i działania łagodzące zmiany 
klimatu w ramach Strategii ZIT dla SOM

● Ograniczanie emisji z transportu 
indywidualnego

● Zmniejszanie zapotrzebowania na energię 
finalną poprzez podniesienie efektywności 
energetycznej budynków

● Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł 
energii

31 projektów
dla działań modernizacja energetyczna 
budynków mieszkaniowych i obiektów 
użyteczności publicznej w ramach Strategii 
ZIT dla SOM

Zintegrowany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla SOM – określający kierunki
działań mające na celu reorganizację przestrzeni SOM oraz przewartościowanie priorytetów
nadanych poszczególnym systemom transportowym Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego

● Zmniejszenie wielkości emisji na 
terenie SOM i poprawa jakości 
powietrza



PLAN LIKWIDACJI KOTŁÓW WĘGLOWYCH 
METROPOLII KRAKOWSKIEJ DO 2022 ROKU



POROZUMIENIE GMIN METROPOLII KRAKOWSKIEJ WS. 
DARMOWEJ KOMUNIKACJI DLA UCZNIÓW

ORAZ 

BADANIA STRUKTURY RODZAJOWEJ BILETÓW ORAZ  POPYTU 
W POJAZDACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE  DLA LINII 

AGLOMERACYJNYCH PRZEBIEGAJĄCYCH PRZEZ TEREN  GMIN 
ZRZESZONYCH W STOWARZYSZENIU METROPOLIA KRAKOWSKA



WSPÓLNE DOKUMENTY PLANISTYCZNE W ZIT WrOF - przykłady

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
Opracowany w 2015 roku dla wszystkich gmin z terenu ZIT WrOF dokument 
stanowiący wizję rozwoju gospodarki niskoemisyjnej  na terenie Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego

Analiza głównych rowerowych korytarzy komunikacyjnych 
we WrOF
Opracowany w 2014 roku dokument będący analizą oraz rekomendacjami dla 
rozwoju sieci dróg dla rowerów na terenie wszystkich gmin Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego

Rekomendacje dla gmin ZIT w zakresie kierunków                        
działań prowadzących do kształtowania                         
zrównoważonej mobilności na obszarze WrOF

Przygotowywany dokument mający na celu wskazanie priorytetów przyszłych inwestycji 
i działań w zakresie mobilności na terenie WrOF. Dokument będzie stanowił rozwinięcie 
Kompleksowych Badań Ruchu, jakie zostały zrealizowane w Aglomeracji Wrocławskiej w 
2018 roku.



Planowany rozwój i współpraca samorządów

2015

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej

18 gmin 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

22 gminy

STRATEGIA ROZWOJU SUDETY 2030

• Obszar:
 8 powiatów subregionu jeleniogórskiego oraz 5 powiatów subregionu wałbrzyskiego
 miasto na prawach powiatu Wałbrzych
 miasto na prawach powiatu Jelenia Góra

• Powierzchnia: 9 750 km2, ponad 48% powierzchni województwa dolnośląskiego
• Liczba mieszkańców: 1 222 440, 42% mieszkańców województwa dolnośląskiego
• Średnia gęstość zaludnienia:

 dla województwa: 146 osób/1 km2

 dla subregionu wałbrzyskiego: 157 osób/1 km2

 dla subregionu jeleniogórskiego: 102 osoby/1 km2

2018

STRATEGIA ROZWOJU SUDETY 2030

107 jednostek samorządu terytorialnego (gminy i powiaty)

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ



STUDIUM TRANSPORTOWE SUBREGIONU 
CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Cel - usprawnienie integracji transportu i rozwoju zrównoważonej
mobilności miejskiej oraz opracowania koncepcji i kierunków rozwoju
systemu transportowego na obszarze Subregionu Centralnego

Efektem realizacji Studium jest powstały komputerowy model ruchu
odwzorowujący procesy zachodzące w systemie transportowym
badanego obszaru. Model wykorzystywany jest przez Związek
Transportu Metropolitalnego (organizatora transportu publicznego)
do planowania siatki połączeń transportu publicznego.

Obszar badań dla Studium Transportowego:
• Strefa 0

• 41 gmin Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 
• Miasto Jaworzno

• Strefa 1
• 31 gmin Subregionu Centralnego poza GZM
• 5 gmin z subregionu zachodniego
• 5 gmin z subregionu północnego
• 9 gmin z woj. małopolskiego
• 3 gminy z woj. opolskiego

Montaż finansowy: 7 134 270,60 PLN
(finansowanie: JST, dotacja PO PT 2014-2020, GZM, KZK GOP)



KLUCZOWE EFEKTY WSPÓŁPRACY NA OBSZARZE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

– wspólne dokumenty strategiczne

Strategia Rozwoju 
Aglomeracji Opolskiej 
na lata 2014 – 2020

Strategia 
Zintegrowanych 

Inwestycji 
Terytorialnych 

Aglomeracji Opolskiej

Program Rozwoju 
Gospodarczego 

Aglomeracji Opolskiej 
do roku 2020

Studium 
Komunikacyjne 

Aglomeracji Opolskiej  

Solidarni w obliczu zagrożeń - Program poprawy 
funkcjonowania systemu przeciwdziałania 

i ograniczania skutków występowania zjawisk 
ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 

na lata 2015-2020



BUDOWA SIECI WSPÓŁPRACY

 Fora tematyczne,

 Lokalne Grupy 

Działania,

 Poczwórna helisa,

 Przemysł 4.0,

 Sieci 

międzynarodowe,

 Współpraca 

pomiędzy ZITami.



Fora tematyczne Metropolii Krakowskiej

Forum Rozwoju 

Forum Czystego Powietrza

Forum Prawa Zamówień Publicznych

Forum Zintegrowanego Transportu



KLUCZOWE EFEKTY WSPÓŁPRACY NA OBSZARZE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

– partnerskie projekty w ramach programów 
międzynarodowych i krajowych 

E-COOL  - „Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez 
dynamizację kompetencji, metod nauczania i ekosystemu 
przedsiębiorczości” - w ramach Programu INTERREG EUROPE

„Tropa Verde – nagradzanie recyklingu!” - w ramach Programu URBACT

Razem dla rozwoju Aglomeracji - Współpraca Stowarzyszenia Aglomeracja 
Opolska z Aglomeracją Ołomuniecką – w ramach programu Interreg VA 
Republika Czeska – Polska 2014-2020
„Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z 
gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej” – w ramach 
Programu RPO WO 2014 – 2020



Współpraca i 
partnerstwo

Regularne 
posiedzenia 
Rady ZIT LOF

Regularne 
spotkania 

koordynatorów 
jst

Współpraca i 
wymiana 

doświadczeń z 
innymi OFWspólne 

rozwiązywanie 
problemów 

LOF

Współpraca z 
IZ RPO i MIiR

Wypracowane 
„Kierunki 

działań LOF po 
roku 2020” 



- Baza projektów ZIT KOF wraz ze wszystkimi informacjami na ich temat,
- Generowanie raportów z wartościami finansowymi i rzeczowymi,
- Lokalizacja wszystkich projektów ZIT KOF na zintegrowanym geoportalu,
- Administracja projektami i szczegółowa sprawozdawczość przez 

koordynatorów KOF w zakresie ich gminy,
- Aktualizacja portalu za pomocą systemów LSI i SL.

Całkowita wartość projektu: 158,33 tys. zł
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020



MOBILNOŚĆ MIEJSKA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

 Rozwój komunikacji 

publicznej,

 Zakup taboru,

 Centra przesiadkowe,

 Park&Ride,

 Sieci dróg rowerowych,

 System rowerów 

miejskich.



Szczecińska Kolej Metropolitalna

Szczecińska Kolej Metropolitalna – Zintegrowany system transportowy SOM jako przykład kluczowych inwestycji ZIT

Tabor - Samorząd województwa
wraz z elementami systemu zarządzania flotą 

Infrastruktura kolejowa – PKP PLK SA
Tory, perony, urządzenia sterowania ruchem, system informacji dla podróżnych, 

Infrastruktura węzłów przesiadkowych – Samorządy gminne 
Liczba przystanków SKM: 40 szt. w tym 5 w ramach ZIT
Długość linii kolejowych objętych SKM: 118 km
Wartość dofinansowania UE 538 mln zł  (POiIŚ)
Wartość dofinansowania UE (dla 5 projektów w ramach ZIT): ponad 125 mln zł

•Gmina Miasto Szczecin Budowa zintegrowanego węzła 
komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy 
Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w 
Szczecinie

•Gmina Miasto Stargard Zintegrowane centrum przesiadkowe w 
Stargardzie 

•Gmina Goleniów Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z 
wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Goleniowie

•Gmina Gryfino Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gryfinie              

•Gmina Kobylanka Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem 
parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo                       



Mapa projektów pozakonkursowych  ZIT KKBOF

1.12 Strefy i 
tereny 
inwestycyjne
(3)

2.3 Zakup taboru
(6)

2.3 Drogi rowerowe
(23)

5.3 Drogi
(8)

Dane na dzień  31.05.2019



ZINTEGROWANE PROJEKTY BUDOWY CENTRÓW 
PRZESIADKOWYCH I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie – ZIT.

Projekty polegające na rozbudowie infrastruktury ścieżek rowerowych i
centrów przesiadkowych realizowane są przez 6 gmin powiatu
lublinieckiego.
Celem inwestycji jest utworzenie sieci ścieżek rowerowych o zasięgu
pokrywającym powiat. Jednoczesna realizacja projektów ma za zadanie
zintegrowanie całego obszaru oraz kompleksową poprawę systemu
transportowego na terenie powiatu.

• Działania:
• Wspólne planowanie i uzgodnienia projektu przez 6 gmin 

(Pawonków, Ciasna Lubliniec, Herby, Koszęcin, Kochanowice).
• Jeden wykonawca dokumentacji technicznej i projektowej.
• Decyzja o złożeniu odrębnych wniosków o dofinansowanie przez

każdą z gmin, ze względu na problemy z własnością gruntu w
jednej z JST.

• Ostatnia z realizowanych inwestycji kończy się w 2020 r.

• Efekty:
• 6 powstałych centrów przesiadkowych,
• 41 km wybudowanych ścieżek rowerowych.

• Łączna wartość inwestycji: 59 mln PLN
• Łączna kwota dofinansowania: 47,3 mln PLN



Poddziałanie: 3.5.2
Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w 
ramach ZIT, Schemat: System parkingów „parkuj i jedź” w ramach RPO WK-P na 
lata 2014 -2020
Tryb pozakonkursowy

Budowa parkingu "Park and Ride" przy 
dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz             
z połączeniem z istniejącą infrastrukturą 
komunikacyjną - 176 miejsc postojowych
Wartość całkowita projektu: 9 724 952,00 zł
Dofinansowanie UE: 6 827 063,58 zł

Budowa parkingu "Park & Ride" w Szubinie –
125 miejsc postojowych
Wartość całkowita projektu:  4 050 670,57 zł
Dofinansowanie UE: 3 442 607,40 zł

Budowa parkingów Park&Ride w ramach 
realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej                
w Toruniu - BiT-City II– 4 lokalizacje – łącznie 
446 miejsc postojowych 
Wartość całkowita projektu: 24 800 000,00 zł
Dofinansowanie UE: 15 567 628,41 zł

Budowa systemu Park and Ride wraz z realizacją 
infrastruktury technicznej w Bydgoszczy                
– 5 lokalizacji – 580 miejsc postojowych
Wartość całkowita projektu: 48 120 704,50 zł
Dofinansowanie UE: 29 088 271,78 zł 

 4 miasta: Bydgoszcz, Toruń, Nakło nad Notecią, Szubin
 11 lokalizacji parkingów
 1327 miejsc parkingowych
 w tym 62 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 808,86 ton równoważnika CO2- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
 54, 9 mln zł dofinansowania UE



Cele projektów realizowanych w systemie „ Park & Ride”:

 rozwój systemu transportu publicznego w miastach,
 wzrost efektywności systemu podróży w obszarze ZIT BTOF,
 rozwój komunikacji miejskiej,
 priorytetyzacja transportu publicznego, rowerowego oraz pieszego,
 integracja systemu komunikacji,
 przeniesienie ciężaru przemieszczania się osób ze środków komunikacji

indywidualnej na środki zintegrowanej komunikacji publicznej,
 obniżenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie wykorzystania samochodów

osobowych.



Transport zintegrowany

+ System Roweru MEVO

+ węzły integracyjne

+ strategie rozwoju elektromobilności
(5 powiatów, Gdynia, Gdańsk, Malbork)

+ Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej  
(SUMP) dla OMGGS

węzły 
integracyjne
gminy 
systemu 
Mevo



Cel strategiczny Programu:
Poprawa jakości i atrakcyjności transportu publicznego na 
obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej

Gmina Miejska Nowa 
Ruda

Gmina Miasto Świdnica 

Gmina Jedlina Zdrój
Gmina Świebodzice 

Gmina Wałbrzych 

Realizacja Programu:
• Liczba projektów: 17
• Łączna wartość projektów: 117 154 652,57 zł
• Łączna wartość wkładu UE: 86 709 207,15 zł Gmina Głuszyca

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ



MOBILNOŚĆ

Plan mobilności MOF Olsztyna do roku 2025:

Rozwój komunikacji publicznej na obszarze całego MOF. Planowany jest też dalszy rozwój sieci połączeń. Cały obszar 
MOF objęty jest też wspólną taryfą biletową. Rozwojowi komunikacji publicznej służą też inwestycje drogowe w ramach 
instrumentu ZIT mające umożliwić uruchomienie linii komunikacji tam, gdzie dotychczas było to niemożliwe z powodu 
niedostatecznej jakości dróg.

Rozwój transportu niezmotoryzowanego – wyznaczono strefy przyjazne pieszym i rowerzystom w całym MOF. Są to

przede wszystkim ciągi komunikacyjne łączące miejscowości przylegające do granic Olsztyna, a także drogi prowadzące

do stacji i przystanków kolejowych. Opracowano sieć dróg rowerowych (wskazano istniejące i planowane ciągi rowerowe

oraz rowerowo-piesze). Infrastruktura ta tworzona jest sukcesywnie, m.in. ze środków ZIT.

Rozwój intermodalności miejskiej – w ramach prac nad szczegółowymi rozwiązaniami dla Planu Mobilności (który 
zawiera listę proponowanych lokalizacji parkingów P&R) wraz ze wszystkimi gminami MOF i w szerokiej partycypacji 
społecznej przygotowano analizę możliwości ich lokalizacji na obszarze całego MOF, wraz z rankingiem 
najkorzystniejszych miejsc oraz wyznaczonymi lokalizacjami testowymi. Ponadto gminy MOF wspierają merytorycznie 
prace Olsztyna w projekcie SUMBA (Interrreg Region Morza Bałtyckiego), który skupia się na problemach z dojazdami w 
miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Optymalizacja transportu samochodowego – gminy MOF współpracują w zakresie planowania działań związanych z 
dużymi inwestycjami drogowymi realizowanych przez inne podmioty. 





Wybrane efekty realizacji ZIT w metropolii warszawskiej
na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie

2015 2023

800 km 1250 km

71 P+R27 P+R

6700 miejsc
postojowych

11 500 miejsc
postojowych



Kluczowe efekty 
współpracy 
na obszarze 
Aglomeracji 

Opolskiej 
– partnerskie 

projekty w ramach 
procedury 

konkursowej w 
ramach Instrumentu 

ZIT

Lider 
Powiat 
Opolski

RPOP.03.01.02-16-
0001/16

Budowa 
infrastruktury pieszo 
-rowerowej                               
w powiecie opolskim 
– etap I 

(3 partnerów)

Lider 
Gmina 

Popielów

RPOP.03.01.02-16-
0001/18

„Budowa ścieżek 
pieszo-rowerowych 
w Gminie Popielów 
i w Gminie Lewin 
Brzeski” 

(2 partnerów)

Lider 
Powiat 
Opolski 

RPOP.03.01.02-16-
0005/16

„Budowa 
infrastruktury pieszo 
– rowerowej                               
w powiecie opolskim 
– etap II oraz budowa 
centrum 
przesiadkowego                      
w Gminie Lewin 
Brzeski„

(9 partnerów)
Lider 

Miasto 
Opole

RPOP.03.01.02-16-
0002/18 

„Czas na rower -
Budowa ścieżek pieszo-

rowerowych w 
Aglomeracji Opolskiej” 

(7 partnerów)



PROJEKTY PARTNERSKIE REALIZOWANE W ZIT WrOF - przykłady

Edukacja i partnerstwo bez barier – wysoka jakość edukacji 
przedszkolnej w  16 przedszkolach na terenie WrOF

Wartość dofinansowania 1,74 mln €

Partnerzy: Gmina Wrocław, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina 
Sobótka, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Długołęka 

Budowa sieci dróg rowerowych w gminach Długołęka, Kobierzyce 
i Wrocław

Wartość dofinansowania 11,1 mln €

Partnerzy: Gmina Wrocław, Gmina Długołęka, Gmina Kobierzyce

Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław 
Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF

Wartość dofinansowania 11,7 mln €

Partnerzy: PKP PLK S.A., Gmina Wrocław, Gmina Czernica, Gmina Jelcz 
Laskowice



Projekty zintegrowane (w tym partnerskie)

- E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym

- Mobilny LOF

- Budowa, modernizacja przystanków i węzłów 

przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami 

transportu dla potrzeb LOF

- Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i 

Komunikacją 

w Lublinie

- Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

- Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w 

Lublinie znajdującego się w obszarze 

Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla 

LOF

- Zielony LOF

- Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą 

ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez 

budowę ul. Kusocińskiego

- Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i 

kulturowej Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego poprzez rewitalizację

- Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin



OCHRONA ŚRODOWISKA

 Termomodernizacja,

 Ochrona obszarów 

cennych przyrodniczo,

 Ochrona klimatu,

 Bezpieczeństwo 

mieszkańców,

 OZE.



W ramach projektów zmodernizowanych
zostanie 57 budynków użyteczności
publicznej. W wyniku realizacji osiągnięte
zostaną następujące cele:
- dostosowanie izolacyjności do wymagań

obowiązującej normy,
- zmniejszenie strat ciepła,
- znaczne poprawienie mikroklimatu

pomieszczeń,
- oszczędność energii cieplnej zużywanej

do ogrzania pomieszczeń,
- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
- zwiększenie świadomości ekologicznej

mieszkańców,
- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na

terenie miejscowości,
- oszczędność kosztów,
- poprawa wizerunku instytucji publicznych

i miejscowości.

Całkowita wartość projektów: 56,95 mln zł
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

Przykładem podejścia aglomeracyjnego do procesów inwestycyjnych są projekty 
partnerskie:

 „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez 
budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” - projekt realizowany w 
partnerstwie przez Gminę Świerzawa, Gminę Pielgrzymka, Gminę Wojcieszów i 
Nadleśnictwo Złotoryja.

 „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej” -
projekt realizowany przez Miasto Jelenia Góra, Gminę Stara Kamienica i 
Karkonoski Park Narodowy.

 „Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych 
MTB w Karkonoszach” projekt realizowany przez Miasto Jelenia Góra, Gminę 
Podgórzyn i Miasto Piechowice.

Kluczowym efektem współpracy gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej są
projekty realizowane w partnerstwie lub w uzgodnieniu z
sygnatariuszami Porozumienia ZIT AJ. Wartością dodaną jest
podniesienie jakości zarządzania rozwojem regionalnym poprzez
wspólne planowanie inwestycji z uwzględnieniem analizy potrzeb
danej gminy w odniesieniu do szerszego kontekstu planów
inwestycyjnych gmin sąsiedzkich.

Fot. Marzena Szkutnik



BEZPIECZEŃSTWO

Projekt pn. „Bezpieczny MOF”, 

zapewni wzrost poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa 

w wyniku zwiększenia efektywności działania służb 

oraz stworzenie możliwości 

wczesnego informowania i ostrzegania przed zagrożeniami, 

Cel główny projektu 

Podniesienie efektywności działania służb 

zaangażowanych w zapewnienie porządku i bezpieczeństwa 

na terenie miasta Olsztyna i sześciu gmin ościennych 

Oczekiwane efekty projektu

usprawnienie systemu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, 

co będzie skutkowało podwyższeniem jakości życia mieszkańców oraz  ich bezpieczeństwa.

Skrócenie czasu dostępu do informacji o zagrożeniach powstałych bądź zbliżających się, 

co za tym idzie skrócenie czasu reakcji na występujące zagrożenia naturalne lub awarie



SZKOLNICTWO ZAWODOWE

 Rozwój szkół 

zawodowych na 

potrzeby rynku pracy,

 Centrum Kompetencji,

 Współpraca z 

przedsiębiorcami,

 Szkolenia, staże.



ZINTEGROWANY PROJEKT DOTYCZĄCY
SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

• Partnerski projekt pn: „Kariera i kompetencje – zwiększenie
dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego”.

• Lider – KSSE (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna).
• Partnerzy:

• Powiat bieruńsko-lędziński,
• Powiat pszczyński,
• Gmina Pawłowice,
• Miasto Bytom,
• LANDSTER Sp. z o o. Sp. k.,
• SYNTEA S.A.

• Kwota dofinansowania: 6 418 807,79 PLN

• Efekty:
• 231 uczniów uczestniczących w stażach i praktykach,
• 83 nauczycieli z dodatkowym wsparciem,
• 11 szkół doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne

do realizacji kształcenia zawodowego.



Mapa projektów konkursowych  ZIT KKBOF

x10 x4



GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO

 Uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych,

 Rozwój turystyki,

 Modelowe wsparcie 

rodzin,

 Akcje społeczne.



Efekt synergii na przykładzie projektu konkursowego ZIT KKBOF 
Działanie 1.8 RPO WZ 2014-2020

Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru 

Funkcjonalnego (KKBOF)

Pozytywny wpływ na 
ochronę środowiska 

„Zakup innowacyjnej 
maszyny do obróbki 

metalu”

Wartość projektu: 2 857 400,70 PLN

Dofinansowanie: 1 000 000,00 PLN 

Turystyka przemysłowa

Współpraca z Politechniką 

Koszalińską

Komplementarność z projektami 

ZIT KKBOF

Staże i praktyki



Integracja imigrantów

Miasto/powiat 2016 2018 różnica (%)

Gdańsk 31 889 70 361 121%

Gdynia 8 786 17 403 98%

p.kartuski 7 894 6 690 -15%

p.tczewski 2 945 3 125 6%

p. wejherowski 3 560 7 672 116%

p.pucki 2 446 5 049 106%

Sopot 1 706 1 119 -34%

p. nowodworski 312 852 173%

p.lęborski 355 824 132%

p. malborski 103 284 176%

metropolia 56 436 113 379 101%

Pomorskie 64 621 132 010 104%

Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców na 
terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot

(na podstawie rejestracji oświadczeń o zamiarze 
powierzenia pracy cudzoziemcowi)



"Kielce - Raj dla Dzieci" to produkt promujący
atrakcje oraz wydarzenia turystyczno-
kulturalne, dedykowane rodzinom z dziećmi,
zachęcające do największych atrakcji
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Oferta
stanowi propozycję rodzinnego wypoczynku
uwzględniającą różne formy aktywnego
spędzenia czasu. Promujemy przede wszystkim
atrakcje unikalne, charakterystyczne dla KOF,
nie zapominając jednak o tych, które są typowe
i standardowe.

Całkowita wartość: 425,18 tys. zł
Produkt finansowany ze środków Gminy Kielce



Całkowita wartość projektów ZIT w ramach EFS: 13,8 mln euro
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty ZIT współfinansowane w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego nakierowane m.in. na: rozwój opieki
żłobkowej, edukacji przedszkolnej, rozwój kompetencji
kluczowych w szkolnictwie podstawowym i
ponadpodstawowym czy podniesienie jakości kształcenia
zawodowego. Istotnym elementem wsparcia z EFS są również
projekty nakierowane na rozwój przedsiębiorczości, usług
społecznych i programów zdrowotnych.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Biuro Zarządu

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

bof.org.pl, biuro@bof.org.pl


