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Alokacja w ramach Umowy Partnerstwa 2021-2027

Łączna alokacja 
Umowy Partnerstwa 
na lata 2021-2027:

76 mld EUR

Polska pozostała największym beneficjentem Polityki 
Spójności spośród wszystkich państw członkowskich

Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej dot. UP 2021-2027 
z 30 czerwca 2022 r. 

Największych cięć dokonano w Funduszu Spójności

Jednak dzięki dokonanemu transferowi do FS z EFS+ 
udało się zwiększyć jego alokację



Stan przygotowania programów

Program
Przyjęcie 

przez RM

I przekazanie 

w SFC
Obecny stan prac nad programem

FEnIKS 4.01.2022 5.01.2022 Zatwierdzony. Decyzja wykonawcza KE z 6 października 2022 r. 

FENG 6.12.2021 16.03.2022 Zatwierdzony. Decyzja wykonawcza KE z 27 września 2022 r.

FERS 11.03.2022 15.03.2022 IZ oczekuje na wydanie decyzji wykonawczej przez KE.

FEPW 5.01.2022 28.01.2022 Zatwierdzony. Decyzja wykonawcza KE z 6 października 2022 r.

FERC 5.01.2022 31.01.2022 IZ oczekuje na wydanie decyzji wykonawczej przez KE.

PTFE 21.12.2021 24.01.2022 Zatwierdzony. Decyzja wykonawcza KE z 1 sierpnia 2022 r. 

FEPŻ 25.03.2022 31.03.2022 Trwają negocjacje z KE. 

PFER 5.05.2022 19.05.2022 Trwają negocjacje z KE. 



Kolejne kroki

Co za nami?

✓ Zaakceptowanie Umowy Partnerstwa 
na lata 2021-2027 przez KE

✓ Przekazanie wszystkich programów 
(16 regionalnych + 8 krajowych) 
przez system SFC do KE

✓ Akceptacja 4 programów przez KE 

Kolejne kroki

❑ Zakończenie negocjacji wszystkich 
programów – III/IV kwartał 2022*

❑ Uruchomienie Komitetów Monitorujących 
programów - III/IV kwartał 2022 

❑ Uruchomienie pierwszych konkursów dla 
beneficjentów - I kwartał 2023 

* Decyzje KE o przyjęciu wszystkich programów, zarówno krajowych jak i regionalnych muszą zostać wydane do końca 2022 

r. W przeciwnym wypadku utracimy część alokacji za 2021 r. 



Wymiar terytorialny UP 2021-2027

▶ Cel 5 polityki spójności (Europa bliższa obywatelom) - zwiększenie wpływu wspólnot lokalnych na  kształt działań nakierowanych na 
rozwój terytoriów  poprzez realizację powstających na poziomie lokalnym i regionalnym strategii ukierunkowanych na zmiany strukturalne w 
obszarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym 

▶większe zaangażowanie samorządów terytorialnych gwarantuje stymulowanie oddolnych procesów rozwojowych

▶ zawiązywanie partnerstw samorządów lokalnych warunkuje dostęp do części środków polityki spójności

▶ szczególne wsparcie dla obszarów słabszych gospodarczo – tereny zagrożone trwałą marginalizacją oraz miasta średnie  tracące funkcje 
społeczno-gospodarcze

8% alokacji EFRR na poziomie krajowym

na zrównoważony rozwój obszarów miejskich

Programy finansowane ze środków polityki spójności  mogą 

sfinansować projekty na obszarach wiejskich

w wysokości ok. 10 mld EUR



Ujęcie OSI w Umowie Partnerstwa 

Obszary Strategicznej Interwencji

• miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze 
(139 miast)

• obszary zagrożone trwałą marginalizacją (755 gmin)

• Polska Wschodnia 

• Śląsk

Potencjalne obszary wsparcia OSI 
(m.in. przez dedykowane konkursy, preferencje w kryteriach wyboru
projektów)

▪ Wsparcie OSI o znaczeniu krajowym, w tym dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze będzie 
wdrażane przede wszystkim z wykorzystaniem instrumentów terytorialnych ZIT i IIT.



Najbardziej liczne partnerstwo -

"Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego„ (33 JST)

Najmniej liczne Partnerstwo - "Miejski 
Obszar Funkcjonalny Suwałk’’ (2 JST)

W projekcie CWD bierze udział 5 
partnerstw międzyregionalnych 

Najwyższa średnia liczba osób w 
wieku produkcyjnym - MOF Suwałk

FEnIKS – ukierunkowanie terytorialne - Partnerstwo Południowo –

Wschodniego Podlasie

▪ Preferencje horyzontalne
a) realizowany na OSI wskazanym w KSRR: miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze / obszary zagrożone trwałą 

marginalizacją

b) realizowany na OSI wskazanym w KSRR: Polska Wschodnia / Śląsk

c) wynikający z zapisów lub komplementarny do strategii terytorialnej (ZIT lub IIT) bądź strategii rozwoju ponadlokalnego realizowany 

w partnerstwie samorządów 

▪ dodatkowe preferencyjne potraktowanie OSI w formie:

a) dedykowanych sektorowych kryteriów wyboru projektów (możliwość uzyskania dodatkowych punktów), 

b) dedykowanych kopert w naborach konkurencyjnych ( tam gdzie to zasadne),

c) naborów skierowanych stricte do OSI. 

SI - Partnerstwo Południowo – Wschodniego Podlasie



Instrumenty terytorialne w perspektywie UE 2021 – 2027

▪ ukierunkowane na rozwiązywanie problemów, w szczególności o znaczeniu ponadlokalnym,  wymagających współpracy 

między JST

▪ wdrażane na podstawie dokumentów strategicznych

▪ mogą być realizowane w ramach wszystkich celów polityki spójności

▪ nie są przypisane wyłącznie do interwencji w CP5, jednak w CP5 ich zastosowanie jest obowiązkowe

RLKS

▶ główny cel: aktywizacja  

społeczności lokalnych

▶wielo - lub jednofunduszowy

▶ projekty małej skali,

▶ lokalna strategia rozwoju

IIT

▶wdrażany przez partnerstwa

▶wielofunduszowy

▶ strategie IIT / GPR 

▶ dedykowany MOF

▶wielofunduszowy

▶ strategie ZIT /  

strategie rozwoju  

ponadlokalnego

ZIT



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT (1)

▪ Główny cel: realizacja zintegrowanych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), odpowiadających
na wspólne potrzeby, problemy i wyzwania rozwojowe obszaru realizacji ZIT, wpływających na zwiększanie kapitału współpracy na tych obszarach.

▪ Obszar wsparcia:

▪ MOF wskazane przez samorząd wojewódzki w strategii rozwoju województwa – SRW;

▪ przede wszystkim rekomendowany MOF miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz MOF ośrodków wojewódzkich;

▪ wsparcie dla powiązań miejsko-wiejskich.

▪ Zakres tematyczny wsparcia: zostanie określony w strategii ZIT – zintegrowanie działań „twardych” i „miękkich” oraz właściwym programie.
Rekomendowane jest wsparcie między innymi w obszarach:

▪ niskoemisyjnego transportu miejskiego,

▪ poprawy stanu środowiska naturalnego,

▪ zwiększenia efektywności energetycznej,

▪ wsparcia rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego.

▪ Interwencja prowadzona w ramach instrumentu ZIT będzie nastawiona na realizację projektów zintegrowanych. 



1. Zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa poprzez powołanie Związku ZIT w ustawowej formie stowarzyszenia, 
porozumienia, związku (międzygminnego, powiatowego lub powiatowo-gminnego).

2. Zawarcie stosownych zapisów w Programie Regionalnym, spełniających wymogi KE oraz zgodnych z zapisami UP.

Dedykowane działania w ramach co najmniej dwóch priorytetów programu finansowanych z co najmniej dwóch CP oraz zakres zadań 
Związku ZIT.

3. Przygotowanie i przyjęcie Strategii ZIT lub pełniącej jej funkcję strategii rozwoju ponadlokalnego, która musi zawierać model 
funkcjonalno-przestrzenny.

4. Finansowanie Strategii ZIT ze środków Programu Regionalnego z EFRR i EFS+ oraz potencjalnie ze środków Programów Krajowych, 
w tym projektów komplementarnych z Funduszu Spójności (opinia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pod kątem 
zgodności Strategii ZIT z UP).

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT (2)



Strategia rozwoju ponadlokalnego 

Nowy katalog strategii rozwoju:
▪ średniookresowa strategia rozwoju kraju, inne strategie rozwoju (krajowe 

strategie horyzontalne i strategie ponadregionalne),
▪ strategia rozwoju województwa,
▪ strategia rozwoju gminy,
▪ strategia rozwoju ponadlokalnego.

Strategia ponadlokalna może pełnić funkcję strategii terytorialnej (połączenie 
przepisów krajowych i UE)

Strategia rozwoju ponadlokalnego może służyć jako podstawa przy ubieganiu się o środki europejskie - uzupełniona o 

elementy wymagane dla strategii terytorialnej, w szczególności o listę projektów oraz opis procesu zaangażowania 

wymaganych podmiotów w prace nad przygotowaniem i wdrażaniem dokumentu (np. partnerów społecznych, 

gospodarczych), może pełnić rolę strategii terytorialnej niezbędnej do wdrożenia instrumentów ZIT i IIT- strategii ZIT lub 

strategii IIT. Lista projektów może być uchwalona odrębną uchwałą.



Inne instrumenty terytorialne – IIT 

▪ Główny cel: realizacja zintegrowanych projektów we współpracy z innymi jst, z
partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi, dla
rozwiązywania problemów o charakterze lokalnym, wykorzystywania lokalnych
potencjałów i szans rozwojowych oraz tworzenia przewag konkurencyjnych.

▪ Obszar wsparcia: IZ może wskazać do objęcia wsparciem w ramach IIT każdy
rodzaj obszaru, tj. OSI (krajowe, regionalne) inne obszary problemowe, obszary
funkcjonalne oraz partnerstwa JST objęte wsparciem Centrum Wsparcia
Doradczego

Dedykowanym IIT obszarem tematycznym jest rewitalizacja, która będzie
mogła być wdrażana wyłącznie poprzez gminne programy rewitalizacji pełniące
funkcję strategii IIT.

▪ Zakres tematyczny wsparcia: Zostanie określony w strategii IIT oraz właściwym
programie (CP 1-6). Projekty z obszaru rewitalizacji mogą być realizowane tylko
za pośrednictwem IIT.

Strategia IIT
Strategia rozwoju 
ponadlokalnego

Gminny Program 
Rewitalizacji

Strategia rozwoju 
gminy

Strategia 
terytorialna = 
strategia IIT



Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – RLKS

▪ Główny cel: aktywizacja społeczności lokalnych zrzeszonych w lokalnych
grupach działania (LGD) w realizacji przygotowanych oddolnie inicjatyw
lokalnych.

▪ Obszar wsparcia: poza regionami kujawsko-pomorskim i podlaskim, które
zapowiedziały kontynowanie dedykowanego wsparcia RLKS również 8
nowych regionów (lubuskie, małopolskie, podkaprackie, pomorskie, śląskie,
świętokrzyskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie) planuje bezpośrednie
wsparcie instrumentu RLKS.

▪ Zakres tematyczny wsparcia bardzo zróżnicowany, może odpowiadać na
różne wyzwania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

▪ Finansowanie: w ramach programów regionalnych EFRR i/lub EFS+, możliwe
łączenie funduszy w LSR z EFROW i EFMR, (istnieje opcja wyboru funduszu
wiodącego). Planowana alokacja EFRR I EFS+ na RLKS w ramach programów
regionalnych to około 350 mln euro.

Lokalna Strategia 
Rozwoju



Partnerstwa CWD Plus

Partnerstwa CWD Plus

769 samorządów 

77 partnerstw 

690 gmin, 77 powiatów z 16 województw

❑ 77 partnerstw JST

❑ ok. 769 samorządów

❑ ok. 690 gmin: 

55 gmin miejskich 

434 gmin wiejskich 

201 gmin miejsko - wiejskich 

❑ 61 powiatów z OSI (48,1% gmin partnerstw)

7,5 mln mieszkańców na terenie partnerstw 
wspieranych przez CWD 

20% ludności Polski

105 km2  powierzchnia JST w partnerstwach
34% terytorium 

Polski

Doradztwo ponad 

120 ekspertów



CWD Komponenty

Doradztwo strategiczne - polegające na przygotowaniu strategii terytorialnej pod instrument ZIT 
lub IIT lub strategii rozwoju ponadlokalnego - nowe partnerstwa nie uczestniczące do tej pory w 
pilotażu (27 partnerstw) 

Doradztwo projektowe i wsparcie usługowe (opracowana dokumentacja projektowa: załączniki 
do wniosków, projekty budowlane, audyty energetyczne etc.). Instytucjonalizacja partnerstw –
partnerstwa biorące udział w pilotażu (38 partnerstw) 

Sieciowanie, wymiana wiedzy i doświadczeń, refleksja nad metodami wsparcia i potrzebami 
JST- wszystkie samorządy (wszystkie 77 partnerstw)

Zindywidualizowane doradztwo - cykl warsztatów z zarządzania strategicznego, wybór 
projektu zintegrowanego, wstępna analiza wykonalności, wniosek o dofinansowanie (12 
partnerstw)



Dziękuję za uwagę

www.cwd.info.pl

@CentrumWsparciaDoradczego

www.gov.pl/web/fundusze-regiony

@ministerstwofunduszyipolitykiregionalnej

#wspolna2przez4

@MFIPR_GOV_PL

http://www.cwd.info.pl/
http://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

