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Harmonogram prac nad Strategią ZIT 2021+

5 X 2021 r. 

spotkanie konsultacyjne 

zorganizowane przez 

Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego

XI – XII 2021 r. 

ankietyzacja jst

Metropolii Poznań 

w zakresie potrzeb 

projektowych

I – II 2022 r. 

przystąpienie do 

opracowywania 

Strategii ZIT 2021+ 

i powołania organu 

doradczego

III – IV 2022 r. 
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konsultacyjne 
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VI 2022 r. 

powołanie Rady Doradczej 

ds. przygotowania 

i wdrażania Strategii ZIT dla 

MOF Poznania 

na lata 2021-2027



Harmonogram prac nad Strategią ZIT 2021+

7 VII 2022 r. 

I posiedzenie Rady 

Doradczej ds. przygotowania 

i wdrażania Strategii ZIT 

dla MOF Poznania

na lata 2021-2027

III i IV kwartał 2022 r. 

robocze konsultacje 

projektu Strategii ZIT 

z jst i IZ FEW 2021+

5 XII 2022 r.

zatwierdzenie FEW 

2021+ i dostosowanie 

zapisów projektu 

Strategii ZIT do treści 

dokumentu

26 I 2023 r. 

uchwała ZWW w sprawie 

wyznaczenia zasięgu 

realizacji ZIT dla MOF 

Poznania w ramach 

FEW 2021+

16 II 2023 r. 

II posiedzenie Rady 

Doradczej ds. 

przygotowania 

i wdrażania Strategii ZIT 

dla MOF Poznania na lata 

2021-2027

18 I – 23 II 2023 r. 

konsultacje 

społeczne projektu 

Strategii ZIT 2021+



Schemat procesu przygotowania i przyjęcia strategii



118 mln 
EUR

14 mln 
EUR

104 mln 
EUR

Europejski 

Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego 

(88%)

Europejski 

Fundusz 

Społeczny 

(12%)

Alokacja i zasięg terytorialny ZIT 2021+ MOF Poznania



Zgodnie z art. 34 ust. 15 ustawy wdrożeniowej Strategia ZIT określa w szczególności:

1) syntezę diagnozy obszaru realizacji ZIT wraz z analizą problemów, potrzeb

i potencjałów rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych

i środowiskowych;

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

zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu i powiązane z realizacją

właściwego programu;

3) listę projektów realizujących cele, o których mowa w pkt 2, wraz z informacją na temat

sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi projektami;

4) źródła jej finansowania;

5) warunki i procedury obowiązujące w realizacji strategii ZIT;

6) opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych

podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz

ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego,

praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach

nad przygotowaniem i wdrażaniem strategii ZIT oraz sprawozdanie z przeprowadzonych

konsultacji społecznych.

Strategia ZIT i jej elementy



Cel polityki (FEW 2021+) Fundusz Priorytet strategiczny ZIT Alokacja UE (EUR)

CP1. Gospodarka

EFRR

P1. Publiczne e-usługi w Metropolii Poznań 17 172 287

CP2. Środowisko

P2. Adaptacja do zmian klimatu w Metropolii Poznań 27 863 448

P3. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii 

Poznań
58 109 129

CP4. Społeczeństwo
EFS+

P4. Edukacja dla przyszłości w Metropolii Poznań 4 255 319

P5. Zdrowe i aktywne społeczeństwo w Metropolii  

Poznań
8 996 317

CP4. Społeczeństwo

CP5. Zintegrowany rozwój
P6. Wzmocnienie potencjału ZIT w MOF Poznania 2 206 676

EFS+/

EFRR

RAZEM 118 603 176

Priorytety strategiczne ZIT 2021+



Projekt zintegrowany

W perspektywie 2021-2027 w ramach ZIT mogą być realizowane wyłącznie projekty 

zintegrowane.

Projekt zintegrowany to projekt, który wpisuje się w cele rozwoju obszaru funkcjonalnego, 

objętego instrumentem i jest ukierunkowany na rozwiązywanie wspólnych problemów 

rozwojowych – oznacza to, że projekt ten ma wpływ na więcej niż 1 gminę w MOF oraz jego 

realizacja jest uzasadniona zarówno w części diagnostycznej, jak i w części kierunkowej 

strategii.

Projekt zintegrowany powinien spełniać przynajmniej jeden z dwóch warunków:

1) jest projektem partnerskim w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej;

2) deklarowany jest wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy projektu, tj. wspólne 

wykorzystanie stworzonej w jego ramach infrastruktury, w przypadku projektów 

„twardych” lub objęcie wsparciem, w przypadku projektów „miękkich”, mieszkańców co 

najmniej 2 gmin MOF, co powinno znaleźć swoje uzasadnienie zarówno w części 

diagnostycznej, jak i kierunkowej strategii.



Projekty zintegrowane ZIT

w MOF Poznania i lista projektów 



Priorytet strategiczny ZIT Projekt zintegrowany ZIT Tryb naboru
Alokacja UE

(PLN)

Alokacja UE

(EUR)

P1. Publiczne 

e-usługi w Metropolii Poznań

P1.1 Wsparcie rozwoju e-usług 

publicznych w samorządach 

lokalnych Metropolii Poznań
konkurencyjny 9 400 000 2 000 000

P1.2 Rozbudowa 

Metropolitalnego Systemu 

Informacji Przestrzennej MeSIP

i stworzenie Metropolitalnego 

Centrum Analiz

niekonkurencyjny 29 009 749 6 172 287

P1.3 Rozbudowa i 

unowocześnienie systemu 

Poznańskiej Elektronicznej Karty 

Aglomeracyjnej

niekonkurencyjny 42 300 000    9 000 000    

RAZEM 80 709 749 17 172 287

Priorytet strategiczny P1. Publiczne e-usługi w Metropolii Poznań



P1.1 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych w samorządach lokalnych Metropolii Poznań

Poprawa dostępności e-usług publicznych dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców oraz poprawa efektywności 

i sprawności działania samorządów lokalnych poprzez  wdrożenie nowych, standaryzację i aktualizację istniejących 

e-usług publicznych w Metropolii Poznań oraz referencyjnych zasobów cyfrowych, a także zakup lub rozbudowę 

istniejącej infrastruktury teleinformatycznej do ich realizacji.

P1.2 Rozbudowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej MeSIP

i stworzenie Metropolitalnego Centrum Analiz

Poprawa efektywności procesów decyzyjnych na poziomie metropolii przede wszystkim w obszarze 

planowania przestrzennego i ochrony środowiska oraz zapewnienie ujednoliconego systemu informacji 

przestrzennej i e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców Metropolii Poznań.

P1.3 Rozbudowa i unowocześnienie systemu Poznańskiej Elektronicznej Karty 

Aglomeracyjnej

Zwiększenie oferty w zakresie e-usług publicznych dotyczących transportu publicznego poprzez 

wdrożenie i uruchomienie innowacyjnych rozwiązań w systemie płatności za bilety komunikacji 

publicznej w ramach systemu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej PEKA.

Priorytet strategiczny P1. Publiczne e-usługi w Metropolii Poznań 

– cele i zadania



Priorytet strategiczny P2. Adaptacja do zmian klimatu w Metropolii 

Poznań

Priorytet

strategiczny ZIT
Projekt zintegrowany ZIT Tryb naboru

Alokacja UE

(PLN)

Alokacja UE

(EUR)

P2. Adaptacja do 

zmian klimatu 

w Metropolii 

Poznań

P2.1 Adaptacja do 

zmian klimatu 

poprzez ochronę 

zasobów wodnych 

na obszarze 

Metropolii Poznań

Typ I Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój 

zielono-niebieskiej infrastruktury
niekonkurencyjny 117 018 006 24 897 448

Typ II Magazynowanie deszczówki – program 

mikrodotacji
niekonkurencyjny 8 018 200 1 706 000

P2.2 Adaptacja do 

zmian klimatu w 

Metropolii poprzez 

wzmocnienie 

systemu ostrzegania 

środowiskowego 

i klimatycznego

Typ I Budowa zintegrowanego systemu 

wczesnego ostrzegania i systemu 

prognostycznego dla zjawisk hydrologicznych

i meteorologicznych wraz z przygotowaniem

do rozbudowy o system RTC

niekonkurencyjny 2 820 000 600 000    

Typ II Wzmacnianie systemu ostrzegania 

przed przekroczeniem norm jakości powietrza 

i podnoszenie świadomości klimatycznej 

mieszkańców Metropolii Poznań

niekonkurencyjny 3 102 000 660 000

RAZEM 130 958 206 27 863 448



P2.1  Adaptacja do zmian klimatu poprzez ochronę zasobów 

wodnych na obszarze Metropolii Poznań

Typ I Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej 

infrastruktury

Typ II Magazynowanie deszczówki – program mikrodotacji

Ochrona zasobów wodnych na terenie gmin Metropolii Poznań i rozwój zielono-

niebieskiej infrastruktury na tym obszarze:

 ma na celu ochronę zasobów wodnych;

 jest elementem stabilizacji mikroklimatu i zachowania wysokiego poziomu 

bioróżnorodności;

 poprawia bilans wodny gmin Metropolii Poznań, mający znaczenie dla 

bezpieczeństwa wodnego i zdrowotnego;

 zmniejsza zagrożenie związane z powodzią (od strony rzek, jak i z powodu 

deszczy nawalnych);

 zmniejsza zagrożenie suszą;

 poprawia warunki rozwoju gospodarczego, szczególnie dla sektorów 

uzależnionych od wody (np. rolnictwo, usługi);

 zmniejsza liczbę i skalę tzw. miejskich wysp ciepła.

Priorytet strategiczny P2. Adaptacja do zmian klimatu 

w Metropolii Poznań – cele i zadania

Wykaz podprojektów 

– lista projektów



P2.2  Adaptacja do zmian klimatu  w Metropolii poprzez 

wzmocnienie systemu ostrzegania środowiskowego 

i klimatycznego

Typ I Budowa zintegrowanego systemu wczesnego 

ostrzegania i systemu prognostycznego dla zjawisk 

hydrologicznych i meteorologicznych wraz 

z przygotowaniem do rozbudowy o system RTC

Typ II Wzmacnianie systemu ostrzegania przed 

przekroczeniem norm jakości powietrza i podnoszenie 

świadomości klimatycznej mieszkańców Metropolii Poznań

Poszerzenie i usprawnienie systemu wczesnego ostrzegania przed 

ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi przy wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii przyczyni się do usprawnienia działań służb publicznych oraz 

umożliwi skuteczne informowanie mieszkańców o możliwie precyzyjnych 

zagrożeniach środowiskowych i meteorologicznych.

Priorytet strategiczny P2. Adaptacja do zmian klimatu 

w Metropolii Poznań – cele i zadania

www.esa.nask.pl



Priorytet strategiczny ZIT Tryb naboru
Alokacja UE

(PLN)

Alokacja UE

(EUR)

P3. Zrównoważona mobilność 

miejska w Metropolii Poznań
niekonkurencyjny 273 112 906 58 109 129

Priorytet strategiczny P3. Zrównoważona mobilność miejska 

w Metropolii Poznań

P3. Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań

Zwiększenie integracji poszczególnych komponentów systemu 

transportowego oraz wzrost konkurencyjności transportu zbiorowego, 

skutkujące zmniejszeniem emisji CO2 i poprawą stanu środowiska 

przyrodniczego poprzez:

 rozbudowę (uzupełnienie) systemu węzłów przesiadkowych, 

które będą integrować różne formy transportu indywidualnego 

z transportem zbiorowym;

 integrację transportu zbiorowego z transportem rowerowym, będącym 

formą transportu indywidualnego;

 zakup taboru autobusowego, którego zadaniem będzie obsługa 

transportowa istniejącego lub planowanego węzła przesiadkowego.

Wykaz 

podprojektów –

lista projektów



Projekty komplementarne FEnIKS

(Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027)

Tytuł projektu: Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem 

obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Starołęka, Poznań Franowo, Poznań 

Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, 

Poznań Suchy Las

Beneficjent: Miasto Poznań, Powiat Poznański, Suchy Las, Gmina Swarzędz, Gmina Czerwonak

Szacunkowa kwota dotacji: 250 mln PLN

Tytuł projektu: Budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap II od pętli Wilczak do skrzyżowania ulic 

Garbary/Estkowskiego

Beneficjent: Miasto Poznań

Szacunkowa kwota dotacji: 150 mln PLN

Tytuł projektu: Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego 

w ulicy Ratajczaka

Beneficjent: Miasto Poznań

Szacunkowa kwota dotacji: 100 mln PLN



Priorytet

strategiczny ZIT
Projekt zintegrowany ZIT Tryb naboru

Alokacja UE

(PLN)

Alokacja UE

(EUR)

P4. Edukacja dla 

przyszłości 

w Metropolii 

Poznań 

P4.1 Wspieranie rozwoju uczniów oraz 

wzmacnianie kompetencji dydaktycznych 

i wychowawczych nauczycieli w szkołach 

ogólnokształcących Metropolii Poznań

konkurencyjny 5 299 997    1 127 659

P4.2 Podnoszenie konkurencyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego na obszarze Metropolii 

Poznań 
konkurencyjny 5 300 002 1 127 660

P4.3 Wspieranie aktywnego i zdrowego stylu 

życia wśród dzieci i młodzieży Metropolii Poznań
konkurencyjny 9 400 000 2 000 000

RAZEM 19 999 999 4 255 319

Priorytet strategiczny P4. Edukacja dla przyszłości w Metropolii Poznań



P4.1 Wspieranie rozwoju uczniów oraz wzmacnianie kompetencji dydaktycznych 

i wychowawczych nauczycieli w szkołach ogólnokształcących Metropolii Poznań 

Wspieranie rozwoju kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół ogólnokształcących 

poza edukacją formalną oraz wzmacnianie kwalifikacji, kompetencji i wiedzy nauczycieli.

P4.2 Podnoszenie konkurencyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na 

obszarze Metropolii Poznań 

Podnoszenie konkurencyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na obszarze Metropolii 

Poznań oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.

Priorytet strategiczny P4. Edukacja dla przyszłości w Metropolii Poznań 

– cele zadania

P4.3 Wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 

Metropolii Poznań

Wspieranie rozwoju uczniów Metropolii Poznań w zakresie kształtowania postaw 

prozdrowotnych, w tym wspieranie aktywności fizycznej i wiedzy na temat zdrowego trybu życia.



Priorytet

strategiczny ZIT
Projekt zintegrowany ZIT Tryb naboru

Alokacja UE

(PLN)

Alokacja UE

(EUR)

P5. Zdrowe 

i aktywne 

społeczeństwo 

w Metropolii Poznań

P5.1 Poprawa ergonomii pracy 

w przedsiębiorstwach i instytucjach  

Metropolii Poznań
konkurencyjny 4 821 514    1 025 854    

P5.2 Zintegrowane Centrum  Opieki 

i Teleopieki w Metropolii Poznań
konkurencyjny 17 152 016    3 649 365

P5.3 Poprawa dostępu do usług społecznych, 

wspierających rodzinę i rodzinną pieczę 

zastępczą na terenie Metropolii Poznań
konkurencyjny 15 609 161 3 321 098

P5.4 Aktywizacja i integracja społeczności 

lokalnych poprzez wsparcie działań organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego
konkurencyjny 4 700 000 1 000 000

RAZEM 42 282 691 8 996 317

Priorytet strategiczny P5. Zdrowe i aktywne społeczeństwo 

w Metropolii Poznań



P5.1 Poprawa ergonomii pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach  

Metropolii Poznań

Wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego 

środowiska pracy poprzez poprawę ergonomii stanowisk pracy w przedsiębiorstwach, w 

których występują czynniki negatywnie wpływające na zdrowie oraz poprzez podniesienie 

kompetencji pracowników oraz kadry zarządzającej z obszaru ergonomii pracy.

P5.2 Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki

w Metropolii Poznań

Zwiększenie dostępu do niektórych usług zdrowotnych i powiązanych 

z nimi usług społecznych poprzez utworzenie na terenie Metropolii Poznań 

Zintegrowanego Centrum Opieki i Teleopieki, obejmującego dwa typy usług: 

teleopiekę i usługi domowe.

Priorytet strategiczny P5. Zdrowe i aktywne społeczeństwo 

w Metropolii Poznań – cele i zadania



P5.3 Poprawa dostępu do usług społecznych, wspierających rodzinę 

i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Metropolii Poznań

Poprawa dostępności do usług socjalnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu, 

dotyczących wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez utrzymanie 

i poszerzenie dotychczasowych działań z zakresu tych usług w kwestii wsparcia rodziny 

i systemu pieczy zastępczej w celu m.in. minimalizowania zagrożenia ubóstwem.

Priorytet strategiczny P5. Zdrowe i aktywne społeczeństwo 

w Metropolii Poznań – cele i zadania

P5.4 Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych poprzez wsparcie działań 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Kompleksowe wsparcie integracji społeczności lokalnych oraz aktywizacja społeczna i obywatelska 

mieszkańców Metropolii Poznań poprzez wsparcie działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 

a także poprzez wsparcie instytucjonalne tych organizacji.



P5.4 Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych poprzez 

wsparcie działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Projekty komplementarne: 

Tytuł projektu: Wzmocnienie 

organizacji pozarządowych w realizacji 

zadań w obszarze włączenia 

społecznego 

Beneficjent: Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Poznaniu 

Szacunkowa wartość całkowita: 6,48 

mln PLN, w tym 4,536 mln PLN 

dofinansowanie UE

Projekt zakłada realizację następujących działań: 

1. Działania na rzecz promowania integracji społeczności 

lokalnych narażonych na marginalizację i wykluczenie służące 

aktywizacji społecznej m.in. przez wsparcie aktywności 

seniorów i młodzieży, realizację działań międzypokoleniowych, 

promocję wolontariatu oraz wspieranie integracji społecznej na 

poziomie lokalnym. 

2. Działania na rzecz społeczności lokalnych ukierunkowane na 

aktywizację obywatelską i zwiększanie uczestnictwa 

mieszkańców w życiu publicznym, wspieranie dialogu 

obywatelskiego oraz procesów konsultacji społecznych i 

partycypacji obywatelskiej, edukację obywatelską itp. 

3. Wsparcie bezpośrednie organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych, z zakresu 

rozwoju instytucjonalnego organizacji, w tym doradztwa 

strategicznego, poprawy jakości zatrudnienia, możliwości 

rozwoju pracowników, współpracowników, członków i 

wzmacniania roli organizacji w dialogu społecznym (jedynie 

jako element projektu).



Priorytet strategiczny ZIT Tryb naboru
Alokacja UE

(PLN)

Alokacja UE

(EUR)

P6. Wzmocnienie potencjału ZIT 

w MOF Poznania
konkurencyjny 10 371 377 2 206 676

Priorytet strategiczny P6. Wzmocnienie potencjału ZIT w MOF Poznania 

– cele i zadania

P6. Wzmocnienie potencjału ZIT 

w MOF Poznania

Wzmocnienie potencjału ZIT w MOF Poznania 

w sferze planistycznej, koordynacyjnej 

i monitoringowej na rzecz zwiększenia 

kompetencji do zarządzania rozwojem 

w obszarze funkcjonalnym.



Biuro Stowarzyszenie Metropolia Poznań, 

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań

tel. 61 669 80 52, mail: biuro@metropoliapoznan.pl, 

strona web: www.metropoliapoznan.pl

Dziękujemy za uwagę

STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ


