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Konkurs  na działania wspierające JST w zakresie planowania 

współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych 

w ramach POPT 2007-2013 (II edycja) 
  

  

 MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY jest układem osadniczym ciągłym 

przestrzennie, złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek. Obejmuje 

zwarty obszar miejski oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę 

zurbanizowaną. Obszary te mogą obejmować gminy miejskie, wiejskie i 

miejsko-wiejskie. 

 

 Miejskie OF można podzielić na podtypy: 

ośrodki wojewódzkie,  

ośrodki regionalne,  

ośrodki subregionalne (pow. 50 tys. mieszkańców), 

ośrodki lokalne. 
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Konkurs  na działania wspierające JST w zakresie planowania 

współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych 

w ramach POPT 2007-2013 (II edycja) 
  

  

 

CELE KONKURSU: 

 

promowanie wspólnego planowania rozwoju i rozwiązywania problemów miast i 

otaczających je gmin 

 

upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym, 

promocja zintegrowanego, partnerskiego podejścia do rozwiązywania 

problemów danego obszaru, 

stworzenie warunków do określenia obszarów współpracy pomiędzy JST w 

ramach OF miast, 

realizacja zintegrowanych projektów w formule ZIT. 
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Konkurs  na działania wspierające JST w zakresie planowania 

współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych 

w ramach POPT 2007-2013 (II edycja) 
  

CELE SZCZEGÓŁOWE KONKURSU: 

 

wzmocnienie funkcji miejskich/metropolitalnych, rozbudowa powiązań miasto-

otoczenie 

przygotowanie dokumentacji dla projektów na lata 2014-2020, 

promowanie regeneracji zabudowy nad zajmowaniem nowych terenów, 

zagadnienia dot. celów tematycznych 2014-2020, 

rozwiązywanie problemów demograficznych OF,  

zwiększanie elastyczności rynków pracy i atrakcyjności obszarów współpracy 

przeciwdziałanie problemom rozwojowym, 

wdrażanie założeń KPZK dot. planowania 

współpraca między JST - realizacja wspólnych działań na OF  

identyfikacja wspólnych celów rozwojowych, 

przygotowanie Strategii ZIT. 
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Konkurs  na działania wspierające JST w zakresie planowania 

współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych 

w ramach POPT 2007-2013 (II edycja) 

  

  

 

  

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU: 

 

uspójnienie planowania przestrzennego na styku jednostek administracyjnych, 

energooszczędne struktury przestrzenne, 

rewitalizacja zdegradowanej tkanki miejskiej, 

spójny system inwestycyjny (w szczególności dot. infrastruktury drogowej i 

komunalnej), 

zintegrowane systemy transportu publicznego, 

zintegrowane zarządzanie zasobami przyrodniczymi i wodnymi, 

polityka mieszkaniowa, 

zatrudnienie i rynek pracy,  

kształtowanie przestrzeni publicznych , 

zagadnienia powiązane z celami tematycznymi  

 funduszy UE na lata 2014-2020. 
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FINANSOWANE TYPY DZIAŁAŃ:  

 

1. Działania służące określeniu współpracy pomiędzy JST w ramach obszarów 

funkcjonalnych miast oraz przygotowaniu wspólnej dla całego obszaru 

strategii/planu rozwoju obszaru współpracy objętego projektem 

• badania, diagnozy, analizy (określenie powiązań, obszarów współpracy 

pomiędzy JST w ramach OF miast), 

• strategie, plany obejmujące najważniejsze działania dla rozwoju lub 

rozwiązania problemów danego obszaru współpracy JST, 

• Strategie ZIT. 
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Konkurs  na działania wspierające JST w zakresie planowania 

współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych 

w ramach POPT 2007-2013 (II edycja) 

FINANSOWANE TYPY DZIAŁAŃ: 

 

2. Działania które mogą być realizowane jako efekt działań diagnostycznych i 

strategicznych (opisanych w pkt. 1): 

opracowanie studium/strategii rozwoju/planu zagospodarowania 

przestrzennego/innych dokumentów strategicznych dla obszaru współpracy 

JST w ramach danego MOF 

przygotowanie planów działań na danym obszarze współpracy JST 

wynikających z diagnozy 
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Konkurs  na działania wspierające JST w zakresie planowania 

współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych 
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FINANSOWANE TYPY DZIAŁAŃ: 

 

2. Działania które mogą być realizowane jako efekt działań diagnostycznych i 

strategicznych (opisanych w pkt. 1): 

opracowanie badań, analiz, ewaluacji, ekspertyz służących przygotowaniu 

studiów uwarunkowań przestrzennych, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, studiów wykonalności oraz inwestycji 

(które maja być realizowane w ramach perspektywy 2014-2020) 

przygotowanie SW, dokumentacji przetargowej dot. OOŚ w tym konsultacji 

społ., dokumentacji tech. dla inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej 

w ramach niniejszego projektu.   
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  SCHEMAT PROJEKTU KONKURSOWEGO: 

 

 

 

  

 

II. Dokumenty 

projektowe (SW, 

OOŚ, 

dokumenty 

przetargowe) 

I. Dokumenty   

strategiczne 

obejmujące cały obszar 

współpracy JST 

(badania, analizy, 

diagnozy, strategie, 

plany) 

wynikające 

      z diagnozy i dotyczące 

   inwestycji służących obszarowi 

partnerstwa 
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WNIOSKODAWCY.:  

 

  jednostki samorządu terytorialnego, przy czym muszą one realizować projekt w 

porozumieniu z przynajmniej dwiema jednostkami samorządu terytorialnego 

wchodzącymi w skład planowanego partnerstwa 

  związki JST 

  stowarzyszenia JST, których członkami są wyłącznie JST 

 

Przynajmniej jedna JST wchodząca w skład partnerstw, związków lub 

stowarzyszeń, o których mowa powyżej musi być gminą miejską lub miejsko-

wiejską.  

Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki, w szczególności: listy 

intencyjne,  porozumienia, pomiędzy Wnioskodawcą  

a JST biorącymi udział w projekcie. 

 

 .   
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 WAŻNE TERMINY.:  

 

Czas na składanie wniosków: 16 września 2013 r. 

Termin realizacji projektów od 12.06.2013 r. (data od której można kwalifikować 

wydatki w projekcie) – 30.06.2015 r. 

 

 Budżet konkursu: 30 mln PLN 

 

 Wartość projektu: minimum 400 000 PLN, maksimum 3 000 000 PLN 

 

 Wniosek należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

Regulaminu konkursu. 
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 SCHEMAT FINANSOWANIA PROJEKTÓW: 

I transza 

dotacji w 

terminie 14 

dni od 

podpisania 

umowy 

II transza w 

terminie 14 

dni po 

zatwierdzeni

u 

sprawozdani

a w którym 

rozliczono 

80% 

środków I 

transzy 

III (i kolejne) 

transza w 

terminie 14 dni 

od 

zatwierdzenia 

sprawozdania w 

którym 

rozliczono 100% 

I transzy i 80% 

kolejnej transzy 

ostatnia 

transza 

(minimum 10% 

wartości 

dotacji) 

wypłacona w 

terminie 14 dni 

od 

zatwierdzenia 

sprawozdania 

końcowego 

 

Kwota i liczba transz dotacji określona zostanie indywidualnie dla każdej umowy 

dotacyjnej przy uwzględnieniu planowanego harmonogramu realizacji projektu 

zawartego we wniosku o przyznanie dotacji. 
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Informacje 

 

 

 

 

 

Informacje o konkursie znajdują się na stronie: 

 www.popt.gov.pl 

 

 

 

 

http://www.popt.gov.pl/
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Kontakt 

Dziękuję za uwagę! 

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej 

Ul. Wspólna 2/4 

00-926 Warszawa 


