
   

 

Uchwała nr 7/2019 Rady Metropolii 

z dnia 18 listopada 2019 r. 
 

 

w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

dla obszaru funkcjonalnego Miasta Poznania 

 

Na podstawie art. 30 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  

2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1431 ze zm.), § 24 pkt. 13 Statutu Stowarzyszenia oraz 

Porozumienia z dnia 16 marca 2015 r. wraz z aneksem z dnia 6 kwietnia 2017 r., 16 sierpnia 

2018 r. i 27 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zawartego pomiędzy Zarządem 

Województwa Wielkopolskiego a Stowarzyszeniem Metropolia, Poznań Rada Metropolii 

postanawia, co następuje: 

 

§1. 

Przyjmuje się stanowiącą załącznik do uchwały zaktualizowaną Strategię Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego Miasta Poznania, przyjętą przez Radę 

Metropolii uchwałą nr 6/2015 z dnia 6 listopada 2015 r., zmienioną następnie uchwałą Rady 

Metropolii nr 9/2016 z dnia 19 września 2016 r., uchwałą Rady Metropolii nr 8/2017 z dnia 20 

kwietnia 2017 r., uchwałą Rady Metropolii nr 12/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. oraz uchwałą 

Rady Metropolii nr 1/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. 

 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia. 

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



   

 

 

Uzasadnienie do Uchwały nr 7/2019 

Rady Metropolii z dnia 18 listopada 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego Miasta Poznania 

 

Na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 Strategia ZIT w Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym Poznania oraz jej zmiany są przygotowywane przez Stowarzyszenie 

Metropolia Poznań, które pełni funkcję Związku ZIT.  

 

Konieczność wprowadzenia zmian w Strategii ZIT wynikała z wydzielenia nowego projektu 

strategicznego P13 Metropolitalny system informacji przestrzennej, który będzie realizowany 

w trybie pozakonkursowym, oraz Podprojektu 12.2 Usługi społeczne w MOF Poznania,  

w którym będą mogły samodzielnie aplikować organizacje pozarządowe. Ponadto dokonano 

przesunięć środków pomiędzy realizowanymi projektami strategicznymi. Dostosowano 

również zapisy Strategii do zaktualizowanych wytycznych Ministerstwa w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 

pracy oraz edukacji.  

 

Przyjęcie zmian Strategii ZIT w MOF Poznania jest kompetencją zastrzeżoną dla Rady 

Metropolii. Uchwała Rady Metropolii przyjmująca zaktualizowaną Strategię Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego Miasta Poznania jest niezbędna, aby 

przekazać zaktualizowaną Strategię do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ oraz do 

Ministerstwa Rozwoju w celu jej zaopiniowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014–2020. 

 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały przez Radę Metropolii w sprawie przyjęcia 

zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru 

funkcjonalnego Miasta Poznania jest w pełni uzasadnione. 

 

 


