


ZIT RLKS

IIT – m.in. 

Partnerstwa 
JST/

rewitalizacja

• dedykowany MOF;

• wielofunduszowy;

• wdrażany przez wiele 
Priorytetów Programu;

• strategie ZIT / strategie 
rozwoju ponadlokalnego.

• wdrażany przez partnerstwa
i pojedyncze JST (rewitalizacja);

• wdrażany przez wiele 
Priorytetów Programu (poza 
rewitalizacją);

• wielofunduszowy;

• strategie IIT / GPR / strategie 
rozwoju, w tym 
ponadlokalnego.

• główny cel: aktywizacja 
społeczności lokalnych;

• projekty małej skali, zgłaszane 
oddolnie przez LGD na 
poziomie lokalnym;

• odrębny Priorytet w Programie;

• lokalna strategia rozwoju.

Unijne i krajowe uwarunkowania wdrażania 
instrumentów terytorialnych



Budżet na wymiar terytorialny FEWL 21-27

Na wymiar terytorialny realizowany poprzez:

• ZIT, 

• IIT – partnerstwa JST, 

• IIT – rewitalizację ,

• RLKS

przewidziano w FEWL 21-27 ok. 230 mln euro w poszczególnych jego 

obszarach.



W FEWL 21-27 planuje się wyodrębnienie działań dedykowanych ZIT oraz 

partnerstwom JST w 6 Priorytetach:

• 1. Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki

• 2. Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego 

• 3. Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej w Lubuskiem

• 6. Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli 

• 7. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność

• 8. Fundusze Europejskie dla lokalnego lubuskiego 

w ramach 4 celów polityki spójności.



Cel szczegółowy (CS)

obszar wsparcia

FEWL 21-27

Alokacja

(mln euro)

Alokacja CS

na wymiar 

terytorialny 

(mln euro)

alokacja 

wymiar 

terytorialny, 

jako % alokacji 

CS

Instrumenty 

Finansowe 

(mln euro)

Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla lubuskiej gospodarki 

CS 1.1 badania i rozwój 26,55 0,00 0,00% 0,00

CS 1.2 cyfryzacja i e-usługi 19,47 4,05 20,78% 2,89

CS 1.3 konkurencyjność MŚP 43,33 4,33 10,00% 11,56

CS 1.4 inteligentne specjalizacje 8,00 0,00 0,00% 0,00

Łącznie 97,35 8,38 8,61% 14,45

Obszary wsparcia: wymiar terytorialny w FEWL 21-27 (EFRR)



Cel szczegółowy (CS)

obszar wsparcia

FEWL 21-27

Alokacja

(mln euro)

Alokacja CS

na wymiar 

terytorialny

(mln euro)

alokacja wymiar 

terytorialny, jako % 

alokacji CS

Instrumenty 

Finansowe 

(mln euro)

Priorytet 2. Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego 

Cs 2.1 efektywność 

energetyczna
100,61 0,00 0,00% 20,00

Cs 2.2 wsparcie OZE 20,00 3,40 17,00% 16,00

Cs 2.4 zmiany klimatu 17,16 6,86 40,00% 0,00

Cs v gospodarka wodna 21,45 0,00 0,00% 0,00

Cs vi gospodarka odpadami 10,73 0,00 0,00% 0,00

Cs vii bioróżnorodność i 

dziedzictwo naturalne
15,02 6,01 40,00% 0,00

Łącznie 184,97 16,27 8,80% 36,00

Obszary wsparcia: wymiar terytorialny w FEWL 21-27 (EFRR)



Cel szczegółowy (CS)

obszar wsparcia

FEWL 21-27

Alokacja

(mln euro)

Alokacja CS

na wymiar 

terytorialny

(mln euro)

alokacja wymiar 

terytorialny, jako 

% alokacji CS

Instrumenty 

Finansowe 

(mln euro)

Priorytet 3. Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej w Lubuskiem

Cs viii mobilność i 

transport publiczny
65,08 40,04 61,53% 0,00

Łącznie 65,08 40,04 61,53% 0,00

Priorytet 4. Fundusze Europejskie na dostępność komunikacyjną Lubuskiego 

Cs ii transport 111,65 0,00 0,00% 0,00

Łącznie 111,65 0,00 0,00% 0,00

Obszary wsparcia: wymiar terytorialny w FEWL 21-27 (EFRR)



Cel szczegółowy (CS)

obszar wsparcia

FEWL 21-27

Alokacja

(mln euro)

Alokacja CS

na wymiar 

terytorialny

(mln euro)

alokacja wymiar 

terytorialny, jako % 

alokacji CS

Instrumenty 

Finansowe 

(mln euro)

Priorytet 5. Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury społecznej

Cs ii infrastruktura dla edukacji 11,23 0,00 0,00% 0,00

Cs iii/iv infrastruktura społeczna + 

migranci
11,23 0,00 0,00% 0,00

Cs v infrastruktura dla zdrowia 42,79 0,00 0,00% 0,00

Cs vi infrastruktura dla kultury i 

turystyki
8,41 0,00 0,00% 0,00

Łącznie 73,66 0,00 0,00% 0,00

Obszary wsparcia: wymiar terytorialny w FEWL 21-27 (EFRR)



Cel szczegółowy (CS)/obszar 

wsparcia FEWL 21-27
Alokacja (mln euro)

Alokacja CS na 

wymiar 

terytorialny 

(mln euro)

alokacja 

wymiar 

terytorialny, 

jako % alokacji 

CS

Instrumenty 

Finansowe 

(mln euro)

Priorytet 8. Fundusze Europejskie dla lokalnego lubuskiego 

Cs i rozwój obszarów 

miejskich
65,28 65,28 100,00% 0,00

Cs ii rozwój obszarów 

wiejskich
27,74 27,74 100,00% 0,00

Łącznie 93,02 93,02 100,00% 0,00

Obszary wsparcia: wymiar terytorialny w FEWL 21-27 (EFRR)



Cel szczegółowy (CS)

obszar wsparcia FEWL 21-27

Alokacja

(mln euro)

Alokacja CS 

na wymiar terytorialny

(mln euro)

alokacja wymiar 

terytorialny, jako 

% alokacji CS

Instrumenty 

Finansowe 

(mln euro)

Priorytet 6. Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli 

Cs (a) rynek pracy 26,94 0,00 0,00% 0,00

Cs (d) zdrowy pracownik 

przygotowany

do zmian

28,95 0,00 0,00% 0,00

Cs (f) edukacja - nowoczesna szkoła

i przedszkole
77,55 42,42 54,70% 0,00

Cs (g) edukacja dorosłych 18,15 0,00 0,00% 0,00

Cs (h) włączenie społeczne 35,79 17,90 50,00% 0,00

Cs (i) integracja cudzoziemców 4,00 0,00 0,00% 0,00

Cs (k) usługi społeczne i zdrowotne 28,80 0,00 0,00% 0,00

Cs (l) wsparcie najbardziej 

potrzebujących

i dzieci

19,00 0,00 0,00% 0,00

Łącznie 239,18 60,32 25,22% 0,00

Obszary wsparcia: wymiar terytorialny w FEWL 21-27 (EFS+)



Obszary wsparcia: wymiar terytorialny w FEWL 21-27 (EFS+)

Cel szczegółowy (CS)

obszar wsparcia

FEWL 21-27

Alokacja

(mln euro)

Alokacja CS 

na wymiar 

terytorialny 

(mln euro)

alokacja wymiar 

terytorialny, jako 

% alokacji CS

Instrumenty 

Finansowe 

(mln euro)

Priorytet 7. Fundusze Europejskie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cs (f) edukacja - nowoczesna 

szkoła i przedszkole
3,50 3,50 100,00% 0,00

Cs (g) edukacja dorosłych 2,63 2,63 100,00% 0,00

Cs (k) usługi społeczne i 

zdrowotne
3,43 3,43 100,00% 0,00

Cs (l) wsparcie najbardziej 

potrzebujących i dzieci
3,70 3,70 100,00% 0,00

Łącznie 13,26 13,26 100,00% 0,00



Szczegóły dotyczące przygotowania strategii terytorialnych oraz zawiązywania 

form instytucjonalnych na potrzeby wdrażania instrumentów terytorialnych 

określa Rozdział 12 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

oraz dokument pomocniczy 

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie 

finansowej UE na lata 2021-2027 przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i 

Polityki Regionalnej.



Niezbędnym krokiem do realizacji ZIT oraz IIT –

partnerstwa JST jest zawiązanie 

zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa. 

Mogą to być:

• porozumienia międzygminne

• stowarzyszenia gmin

• związki komunalne międzygminne 

lub powiatowo-gminne



Porównanie najpowszechniejszych form prawnych Związków ZIT 

Porozumienie Stowarzyszenie Związek komunalny

Strony

Strona przyjmująca zadania – wybrana gmina oraz strony 

powierzające zadania.
Co najmniej trzech założycieli (gminy, powiaty). Gminy oraz gminy i powiaty.

Cel

Przekazanie zadań publicznych wybranej gminie, która w 

imieniu Związku ZIT, na własną odpowiedzialność realizuje 

przejęte zadania.

Wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych 

interesów Związku ZIT.
Wspólne wykonywanie zadań publicznych.

Struktury organizacyjne

Brak nowych struktur organizacyjnych. Odrębny podmiot prawa oraz struktury organizacyjne. Odrębny podmiot prawa oraz struktury organizacyjne.

Finansowanie

Dotacja celowa dla gminy-lidera. Składki.

Zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i 

pokrywania strat związku określa statut.

Kompetencje zakresie strategii

Może przyjąć strategię ZIT, brak kompetencji do 

uchwalania strategii rozwoju ponadlokalnego.

Może przyjąć strategię ZIT lub strategię rozwoju 

ponadlokalnego.

Może przyjąć strategię ZIT lub strategię rozwoju 

ponadlokalnego.

Udział powiatu

Tak Tak Tak

Udział województwa

Nie Tak Nie



Drugim niezbędnym krokiem do 

realizacji ZIT oraz IIT – partnerstwa 

JST/rewitalizacji jest przygotowanie 

strategii terytorialnej.



Strategie terytorialne

Podstawowymi dokumentami umożliwiającymi wdrażanie IT są:

• w przypadku ZIT – strategia ZIT oraz strategia rozwoju

ponadlokalnego zawierająca elementy strategii ZIT. Oba te

dokumenty mogą pełnić rolę strategii terytorialnej.

• w przypadku partnerstw JST – strategia IIT lub strategia

rozwoju ponadlokalnego lub strategia rozwoju gminy o ile

spełniają wymagania określone dla strategii terytorialnych.

• w przypadku rewitalizacji – Gminny Programu Rewitalizacji.

Strategie terytorialne muszą uzyskać pozytywną opinię IZ.



Architektura strategii terytorialnej

* strategia ponadlokalna musi zawierać elementy wskazane w art. 10g w powiązaniu z 10e ustawy o samorządzie gminnym oraz 
powyższe elementy przypisane do strategii ZIT

Strategia ZIT i strategia ponadlokalna* Strategia terytorialna - IIT

Podstawa prawna

art. 34 ust. 15 ustawy wdrożeniowej art. 36 ust. 8 ustawy wdrożeniowej

Zawartość strategii

synteza diagnozy obszaru realizacji ZIT wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów 

rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych

synteza diagnozy obszaru realizacji IIT wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów 

rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych

cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, ze wskazaniem wykorzystanego podejścia 

zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązanych z realizacją 

właściwego programu

cele, jakie mają być zrealizowane w ramach IIT, ze wskazaniem wykorzystanego podejścia 

zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązanych z realizacją 

właściwego programu

lista projektów realizujących cele, o których mowa w pkt 2, wraz z informacją na temat 

sposobu ich wyboru oraz powiązania z innymi projektami

lista projektów realizujących cele, o których mowa w pkt 2, wraz z informacją na temat 

sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi projektami

źródła finansowania

Strategia IIT nie musi zawierać źródeł finansowania oraz procedur realizacji strategii. Projekty 

wynikające ze strategii IIT mogą korzystać z różnych źródeł finansowania stosownie do ich 

dostępności a sposób realizacji poszczególnych przedsięwzięć uwzględniać możliwości jakie 

stwarzają różne programy pomocowe.

warunki i procedury obowiązujące w realizacji strategii -

opis procesu zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych oraz właściwych 

podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na 

rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia 

społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i 

niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem strategii ZIT oraz 

sprawozdanie z jego konsultacji społecznych

opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwe podmioty 

reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska 

oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, 

praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad 

przygotowaniem i wdrażaniem planu działań IIT



Obligatoryjny wymóg strategii terytorialnych – Lista projektów

Udział (ZIT/IIT) w wyborze projektów realizujących strategię

terytorialną dokonywany jest w ramach prac nad strategią, a

następnie w ramach procedury przyjmowania strategii oraz

opiniowania strategii przez Instytucję Zarządzającą programem

Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.



Przygotowanie strategii i jej zatwierdzenie

Strategia przygotowana na potrzeby wdrażania instrumentu

terytorialnego (ZIT/IIT) jest przyjmowana w trybie właściwym

dla wybranej formy prawnej partnerstwa JST lub przez radę

gminy/radę powiatu.

Aktualizacja strategii odbywa się w tym samym trybie, co jej

pierwsze opracowanie i przyjęcie.

Proces opracowania strategii musi włączać partnerów

społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.





Zakres tematyczny strategii terytorialnych

Interwencja wdrażana w strategiach 

terytorialnych (dla ZIT i IIT) może być 

realizowana w ramach określonych przez IZ 

celów polityki spójności uwzględnionych w 

FEWL 21-27.



Wymiar terytorialny - rewitalizacja

Gminny Pogram Rewitalizacji traktowany jest jako 
strategia terytorialna.

GPR powinien być przygotowany zgodnie z ustawą o 
rewitalizacji oraz powinien zawierać elementy 
przypisane do strategii terytorialnej.

Opiniowanie GPR ma miejsce na wniosek gminy, 
przed złożeniem pierwszego projektu 
rewitalizacyjnego do dofinansowania ze środków 
polityki spójności i jest dokonywane na podstawie 
procedury ustanowionej przez IZ, na zasadach 
określonych w ustawie o rewitalizacji.



Zespoły ds. rewitalizacji

W ramach IZ funkcjonuje Zespół ds. rewitalizacji, który koordynuje działania 
związane ze wsparciem procesów rewitalizacji w gminach  województwa.

Zespół ds. rewitalizacji realizuje w szczególności następujące zadania:
- zapewnia wsparcie doradcze na rzecz gmin na etapie przygotowania, 
wdrażania i monitorowania gminnego programu rewitalizacji (w ramach 
projektu MFiPR),
- opiniuje gminne programy rewitalizacji,
- prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz gminnych programów rewitalizacji,
- prowadzi i na bieżąco aktualizuje System Informacji Przestrzennej.



Zespoły ds. rewitalizacji

W ramach IZ funkcjonuje Zespół ds. rewitalizacji, który koordynuje działania 
związane ze wsparciem procesów rewitalizacji w gminach  województwa.

Zespół ds. rewitalizacji realizuje w szczególności następujące zadania:
- zapewnia wsparcie doradcze na rzecz gmin na etapie przygotowania, 
wdrażania i monitorowania gminnego programu rewitalizacji (w ramach 
projektu MFiPR),
- opiniuje gminne programy rewitalizacji,
- prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz gminnych programów rewitalizacji,
- prowadzi i na bieżąco aktualizuje System Informacji Przestrzennej.



Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

to instrument terytorialny – wprowadzony przez KE
w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Instrument ten 
bazuje na stosowanym w latach 2007-2013 w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa podejściu 
LEADER i zachowuje jego podstawowe założenia, czyli włączenie 
mieszkańców w proces decyzyjny.



RLKS realizowany jest przez Lokalne Grupy Działania.

LGD przygotowują Lokalną Strategię Rozwoju, która jest  
traktowana jako strategia terytorialna.



Harmonogram prac

• 24 października 2022 r. przyjęcie projektu FEWL 21-27 i przekazanie 

go oficjalnie do KE 

• do końca 2022 roku przyjęcie programu

• I-II kwartał konstruowanie systemu wdrażania programu:

➢ powołanie Komitetu Monitorującego FEWL 21-27

➢ przygotowanie i przyjęcie uszczegółowienia Programu

➢ przygotowanie i przyjęcie kryteriów wyboru

➢ przygotowanie harmonogramu naborów wniosków

• II/III kwartał – rozpoczęcie wdrażania FEWL 21-27 

(pierwsze konkursy)



Dziękuję za uwagę

Sylwia Pędzińska
Dyrektor Departamentu
Zarządzania Regionalnym
Programem Operacyjnym


