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Wymiar terytorialny w polityce spójności  
w latach 2014-2020 

 Jednym z najważniejszych założeń polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie 
uwzględnienie w jej ramach wymiaru terytorialnego.  

  

 Podejście terytorialne oznacza odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic 
administracyjnych na rzecz definiowania ich na podstawie potencjałów i barier rozwoju 
poszczególnych terytoriów (różnej wielkości).  
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Wymiar terytorialny w polityce spójności  
w latach 2014-2020 

 Zintegrowane podejście terytorialne stanowi również jedną z podstawowych zasad 
strategicznych dokumentów krajowych, tj.:  

 Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK)  

 Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (KSRR)  

 Umowy Partnerstwa, która stanowi podstawę realizacji dla działań wspieranych ze 
środków Wspólnych Ram Strategicznych (WRS), w tym w szczególności z funduszy 
strukturalnych w Polsce. 
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Ujęcie obszarów funkcjonalnych w 
KPZK 

 KPZK 2030 wprowadza do planowania strategicznego, na każdym szczeblu 
administracyjnym, współzależność celów polityki przestrzennej z celami polityki 
regionalnej oraz podejście terytorialne, a co za tym idzie – obszary funkcjonalne. 

 

wyodrębniony przestrzennie obszar, charakteryzujący się wspólnymi 
uwarunkowaniami geograficznymi, przestrzennymi, społeczno – gospodarczymi, 
systemem powiązań funkcjonalnych oraz określonymi na ich podstawie jednolitymi celami 
rozwoju, zapewniającymi efektywne wykorzystanie jego przestrzeni. 
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Podział obszarów funkcjonalnych 
 KPZK wskazuje następujące typy obszarów funkcjonalnych: 

 •miejskie;  

 •wiejskie;  

 •obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej (np. strefa 
przybrzeżna, obszary górskie, żuławy);  

 •obszary kształtowania potencjału rozwojowego (np. cenne przyrodniczo, ochrony 
krajobrazów kulturowych);  

 •obszary funkcjonalne wymagające rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów 
właściwych polityce regionalnej (np. obszary przygraniczne, miasta tracące 
dotychczasowe funkcje gospodarcze). 
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Źródło: Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków 
wojewódzkich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, luty 2013 r. s. 9  

6 



Typologia miejskich obszarów funkcjonalnych 
ze względu na funkcje ośrodków miejskich w 

systemie osadniczym kraju  

Tworzone 
obligatoryjnie 

Zalecane do 
tworzenia 
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Obszary funkcjonalne – obszary 
strategicznej interwencji w Polsce 

Miasta 
wojewódzkie i ich 

obszary 
funkcjonalne 
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Miejskie obszary funkcjonalne ośrodków 
wojewódzkich 

 tworzone są wokół wszystkich miast wojewódzkich (dodatkowo: Toruń i Gorzów 
Wielkopolski); 

 składają się z ośrodka rdzeniowego i strefy zewnętrznej wobec jednostek różnego 
typu: gmin miejskich i wiejskich wchodzących w skład obszaru, jednostek 
przestrzennych monocentrycznych i policentrycznych;   
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Miejskie obszary funkcjonalne ośrodków 
wojewódzkich 
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Polityka miejska jako instrument rozwoju 
miejskich obszarów funkcjonalnych 

 Polityka miejska, stanowiąca integralną część wymiaru terytorialnego, w obecnym okresie 
programowania będzie stanowiła jeden z ważniejszych priorytetów wsparcia finansowego 
w ramach realizowanej polityki spójności.  

  
 Jest to związane z charakterystyczną sytuacją obszarów miejskich, będących z jednej strony 
katalizatorami kreatywności i innowacyjności, stymulującymi procesy rozwojowe, 
generującymi największy wkład do PKB, ale z drugiej strony mającymi specyficzne problemy 
i wyzwania rozwojowe. 
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Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) 
jako instrument polityki miejskiej 

 Zmiana podejścia do programowania rozwoju stwarza możliwość wykorzystywania środków  
i instrumentów wspólnotowych służących wspieraniu rozwoju miejskich obszarów 
funkcjonalnych. 

  

 Szczególnym przykładem takiego instrumentu są: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

  

 ZIT to narzędzie służące realizacji strategii terytorialnych. W Polsce przy pomocy 
instrumentu ZIT realizowane będą w szczególności zintegrowane działania służące 
zrównoważonemu rozwojowi miejskich obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich. 
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Cele realizacji ZIT: 
 promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych 
wchodzących w skład miejskich obszarów funkcjonalnych, 

 zwiększenie efektywności podejmowanych działań na rzecz rozwoju poprzez realizację 
zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby                
i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, 

 zwiększanie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt            
i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności. 
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Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) 
jako instrument polityki miejskiej 

  

 ZIT na terenie miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie 
finansowany jest obligatoryjnie ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych.  

 Łącznie na poziomie wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych alokacja 
przeznaczona na ten cel w stosunku do całkowitej alokacji poszczególnych funduszy 
przypadających dla Polski wyniesie co najmniej 5,2% alokacji Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz 2,4% alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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Alokacja w ramach RPO na realizację ZIT 
„wojewódzkich” (mln euro)  

Województwo alokacja Województwo alokacja Województwo alokacja 

Dolnośląskie  173,0 Opolskie 46,0 Warmińsko-Mazurskie 45,2 

Kujawsko-Pomorskie  153,8 Podkarpackie 70,8 Wielkopolskie 178,6 

Lubelskie  105,4 Podlaskie 75,8 Zachodniopomorskie 109,1 
Lubuskie 66,6 Pomorskie 215,8 Razem 15 2 220,0 
Łódzkie 203,5 Śląskie 484,0 Mazowieckie 164,8 
Małopolskie 229,9 Świętokrzyskie 62,3  Razem 16 2 384,8 
Źródło: Programowanie perspektywy  finansowej  2014 -2020. Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 
Warszawa 21 maja 2014. 
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Wsparcie rozwoju MOF ze środków 
europejskich 

 Dodatkowym źródłem wsparcia Strategii ZIT miast wojewódzkich i powiązanych z nimi 
funkcjonalnie obszarów będą środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, służące jako 
źródło wsparcia wybranych, niezbędnych projektów komplementarnych wynikających ze 
Strategii ZIT, uzgodnionych pomiędzy Związkiem ZIT i właściwymi Instytucjami 
Zarządzającymi (Zarządami Województw). 

16 



Monitorowanie zjawisk w MOF jako konsekwencja włączenia  
wsparcia ich rozwoju w ramy polityki spójności 

 Podstawowym dokumentem w zakresie udzielenia wsparcia z działań realizowanych               
w formule ZIT w ramach RPO jest Strategia ZIT.  

 Strategia ZIT pełni, w szczególności rolę „strategii określającej zintegrowane działania służące 
rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych 
i społecznych, które mają wpływ na obszary miejskie”. 

 
 Potrzeby informacyjne: 

-dane do diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej i wyznaczenia celów i kierunków 
rozwoju i wsparcia w ramach polityki spójności (polityki miejskiej); 
-dane do monitorowania zmian na obszarze funkcjonalnym; 
-dane do monitorowania postępu realizacji wskaźników strategii – „zasada 
warunkowości” polityki spójności; 
-dane do ewaluacji realizowanej polityki rozwoju. 

17 



Wykorzystanie danych statystycznych – 
przykład Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego (BOF)  

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

Źródło: BOF, Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020(Projekt) 
Białystok 2014. 
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Strategia rozwoju BOF  
Diagnoza 
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Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej 
BOF 

 Wybrane dane prezentowane w diagnozie: 
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Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej 
BOF 

 Wybrane dane prezentowane w diagnozie: 
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Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej 
BOF 

 Wybrane dane prezentowane w diagnozie: 
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Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej 
BOF 

 Wybrane dane prezentowane w diagnozie: 
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Wyniki diagnozy – cele rozwoju BOF 

Cel 1 – Atrakcyjność inwestycyjna 

Cel 2 – Kompetencje do pracy 

Cel 3a – Poprawa dostępu do kultury 

Cel 3b – Rewitalizacja społeczna i fizyczna 

Cel 4 – Gospodarka niskoemisyjna i ochrona 
środowiska 

Cel 5 – Dostępność komunikacyjna 

Cel 6 – Integracja strategicznego zarządzania 
rozwojem BOF 

Misja – Białostocki Obszar Funkcjonalny – 
atrakcyjne miejsce do pracy i życia 

24 



Monitorowanie zmian jako  element 
zarządzania rozwojem BOF 

   Wdrażanie Strategii 

   Monitoring Strategii 

   Ewaluacja Strategii 

   
Ewaluacja okresowa Ewaluacja końcowa 
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Schemat 
monitoringu 

strategii   
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Potrzeby informacyjne BOF – postęp realizacji 
strategii 

 Wskaźniki produktu – źródło beneficjenci projektów. 

 Wskaźniki rezultatu – źródło beneficjenci projektów, polska statystyka publiczna. 

Przykłady wskaźników rezultatu: 
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Dane statystyczne w procesie 
monitorowania 
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Dane statystyczne w procesie monitorowania 
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Dane statystyczne w procesie monitorowania 
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Dane statystyczne w procesie monitorowania 
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Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej  
i monitorowanie zjawisk BOF – zgłaszane 

oczekiwania 

Dostarczanie  przez statystykę publiczną danych potrzebnych do diagnozy          
i monitorowania zjawisk na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta 

wojewódzkiego   
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Wnioski 
 Miejskie obszary funkcjonalne miast wojewódzkich będą stanowiły istotną grupę 
beneficjentów środków europejskich w latach 2014-2020. 

 Powoduje to konieczność opracowywania przez nie strategicznych dokumentów rozwoju  
(strategii ZIT). 

 Skutkiem tego jest zwiększone zapotrzebowanie na dane statystyczne dotyczące tych 
obszarów w zakresie zjawisk społecznych, gospodarczych i ekologicznych, zarówno na etapie 
diagnozy sytuacji, jak też monitorowania zachodzących zmian. 
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