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wajowej w ciągu ulic Niezłomnych – Ratajczaka, przebudowa istniejących torowisk w śródmieściu Poznania oraz projekty modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczych rozprowadzających ciepło
z Elektrociepłowni Karolin.
Pozytywne zaopiniowanie Strategii ZIT
Ostatni miesiąc przyniósł wydarzenia, które otwierają drogę
przez ministra oraz Zarząd Wojewódzdo uruchomienia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji
twa umożliwią realizację instrumentu ZIT
Terytorialnych (ZIT) w aglomeracji poznańskiej.
i ogłaszanie pierwszych konkursów w
9 grudnia minister rozwoju Mateusz Mo- to bardzo ważną deklarację, że wszyst- ramach ZIT dla MOF Poznania.
rawiecki wydał pozytywną opinię na kie projekty komplementarne zgłoszone
temat Strategii ZIT przedłożonej przez w ramach Strategii ZIT do współfinanso- Znamy kryteria oceny strategicznej
Stowarzyszenie Metropolia Powania z Programu Opera- projektów
znań, a dzień wcześniej
cyjnego Infrastruktura Elementem niezbędnym do uruchomienie
Komitet Monitorujący
i Środowisko (POIiŚ) naborów wniosków w ramach ZIT są kryWielkopolski Regiona lata 2014- teria strategicznej oceny wniosków. Krynal ny
P ro gram
2020 są możli- teria stosujące się do projektów finansoOperacyjny
we do finan- wanych z Europejskiego Funduszu Rozwo(WRPO) na lata
s o w a n i a ju Regionalnego zostały zatwierdzone
2014-2020 zaz ww. pro- przez Komitet Monitorujący WRPO 201twierdził kryteria
gramu. Pro- 4+ podczas posiedzenia w dniu 8 grudstrate gic zne j
jektów tych nia br. Projekt kryteriów opracowany
oceny wniosków
jest 31, a ich przez Biuro Stowarzyszenia Metropolia
dla
projektów
łączna war- Poznań przy współpracy Urzędu Marwspółfinansowatość
wynosi szałkowskiego Województwa Wielkopolnych z Europejskieponad 800 mln skiego był przed posiedzeniem Komitetu
go Funduszu Rozwoju
zł. Są to inwesty- Monitorującego wnikliwie analizowany
Regionalnego (EFRR).
cje planowane do przez przedstawiciela Komisji EuropejSpodziewamy się, że jeszrealizacji w latach 2016 skiej i uzyskał jego aprobatę.
cze w tym miesiącu Zarząd Woje-2023. Obejmują zakres trans- Wszystkie wnioski zgłaszane do dofinanwództwa Wielkopolskiego wyda pozy- portu miejskiego, sieci ciepłowniczych sowania w ramach instrumentu ZIT będą
tywną opinię na temat Strategii ZIT.
i s y s t e m ó w k o g e n e r a c y j n y c h oceniane przez Stowarzyszenie Metropo(kogeneracja – technologia skojarzonej lia Poznań pod względem spełniania
W połowie grudnia Stowarzyszenie Me- produkcji energii cieplnej i energetycz- kryteriów strategicznych.
tropolia Poznań otrzymało pozytywną nej). Do największych należą: projekt
opinię ministra rozwoju Mateusza Mora- budowy trasy tramwajowej na Naramo- Ciąg dalszy na str. 2
wieckiego. Dokument ten zawiera ponad- wice, projekt budowy nowej trasy tram-
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Aktualności
Spotkanie Rady Projektu
• 18 grudnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie Rady Projektu „Master
Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” (PKM). Maciej Musiał – dyrektor
Biura Stowarzyszenia i kierownik Projektu przedstawił stan zaawansowania
prac. Obecnie realizowane jest działanie
pt.„Opracowanie projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcją modernizacji układów drogowych na wskazanych
obszarach wokół stacji i przystanków
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Dla
ostatnich 4 obszarów, prowadzone jest
kolejne, piąte już postępowanie przetargowe. Dla ostatniego z działań
pt.„Sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów stacyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem obiektów objętych
ochroną konserwatorską oraz opracowanie w uzgodnieniu z gminami koncepcji
rewitalizacji, ze zmianą sposobu ich użytkowania, w kierunku świadczenia usług
publicznych komplementarnych do komunikacji” przygotowywane jest postępowanie.
Przedstawiciel firmy Blue Ocean Business
Consulting zaprezentował opracowanie
pt. „Koncepcja budowy funkcjonalnych
punktów przesiadkowych w kierunku
zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji publicznej”, natomiast Jerzy Kriger – dyrektor Departamentu Transportu
UMWW przedstawił informację nt.
zwiększenia ilości par pociągów kursujących w nowym rozkładzie jazdy
2015/2016 w obszarze Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej. Doradca Starosty
Poznańskiego, Zbigniew Rusak prezentował opracowanie pt. „Założenia budowy
modelu finansowania Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej przez jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli, obsługiwanych koleją aglomeracyjną”.
Przedstawiciel UMWW, Adam Pawlik
zapoznał obradujących z założeniami
i funkcjonowaniem wspólnego biletu „Bus
– Tramwaj – Kolej”. Prezentacje przyjęte
zostały z dużym zainteresowaniem.
W dyskusji nad przedstawionymi zagadnieniami głos zabierali wójtowie, burmistrzowie, dyrektorzy spółek kolejowych
i eksperci w dziedzinie transportu publicznego.
Spotkanie Rady Projektu poprzedziło
posiedzenie Komitetu Sterującego, który
obradował pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka. Komitet przyjął raport kierownika Projektu
z postępu prac i zapoznał się z informacją dotyczącą przygotowań do realizacji
projektów w ramach ZIT.

ciąg dalszy ze str. 1
Wśród nich są kryteria dopuszczające,
których spełnienie jest obowiązkowe, oraz
kryteria punktowe, służące do oceny jakości projektów i ich uszeregowania na liście
rankingowej. Kryteria dopuszczające dotyczą m.in. zgodności projektu ze
Strategią ZIT (pod względem
celów, zakresu i wskaźników), zgodności miejsca
realizacji projektu
z zapisami Strategii
ZIT, czy też kompletności dokumentacji
aplikacyjnej.
W
kryteriach punktowych premiowane
są przede wszystkim
aspekty odnoszące
się do spójności projektu ze Strategią ZIT,
a także inne czynniki
wpływające na jego jakość
i rezultaty, na przykład kompleksowy charakter projektu, respektowanie zasad horyzontalnych lub współpraca
i partnerstwo w realizacji projektu. Wynikiem oceny strategicznej będzie lista rankingowa, na której projekty będą klasyfikowane w kolejności wynikającej z liczby
uzyskanych punktów. Projekty wybrane do
dofinansowania zostaną przesłane do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego celem dokonania oceny
formalnej i oceny merytorycznej. Podczas
grudniowego posiedzenia KM WRPO
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Nabory wniosków już wkrótce
Gdy w lipcu br. Rada Metropolii zatwierdziła Strategię ZIT i dokument został wysłany do zaopiniowania do MIiR i UMWW
wydawało się, że jeszcze w tym roku będzie możliwe ogłoszenie pierwszych naborów wniosków.
W harmonogramie naboru wniosków w ramach
WRPO 2014+ na
2015 rok pojawiły
się nawet, na
wniosek Stowarzyszenia, zapowiedzi konkursów
na dofinansowanie
projektów
w zakresie budowy węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, kształcenia ogólnego
oraz usług asystenta rodziny
i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Niestety przedłużający się proces
zatwierdzania Strategii ZIT przez ministerstwo oraz Zarząd Województwa, a także
kwestie związane z trybem wyboru projektów z zakresu EFS w ramach instrumentu
ZIT, spowodowały konieczność ich anulowania.
Obecnie, po pozytywnym zaopiniowaniu
strategii ZIT oraz zatwierdzeniu kryteriów
oceny strategicznej istnieje realna możliwość uruchomienia procedury przeprowadzenia naboru projektów. W pierwszym
kwartale 2016 roku zostaną ogłoszone
wszystkie anulowane konkursy, o których
wspomniano wcześniej, a dodatkowo konkursy w zakresie rozwoju infrastruktury
kształcenia zawodowego i poprawy jakości tego kształcenia. W drugim kwartale
planowane jest ogłoszenie konkursów na
rozbudowę tras rowerowych, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz na świadczenie usług profilaktyki
zdrowotnej. Pod koniec 2016 r. zostanie
ogłoszony kolejny nabór wniosków na
budowę węzłów przesiadkowych oraz
konkursy na renowację zabytkowych budynków użyteczności publicznej i na
świadczenie usług opieki nad dziećmi do
lat 3.
Strona internetowa
Wszystkie informacje na temat realizacji
ZIT w MOF Poznania są zamieszczane na
stronie internetowej IP WRPO 2014+
(www.zit.metropoliapoznan.pl), którą od
listopada br. prowadzi Stowarzyszenie
Metropolia Poznań. Znajdują się tam dokumenty do pobrania, informacje o organizowanych spotkaniach, konferencjach,
a będą zamieszczane także ogłoszenia
o naborze wniosków w ramach ZIT. Zachęcamy do odwiedzania serwisu informacyjnego ZIT.

Aktualności

Jeden projekt
dla wszystkich

Przygotowania
do konkursów
• W związku z planowanym na I kwartał
2016 r. naborem wniosków w ramach
Projektu P1 Strategii ZIT „Poznańska
Kolej Metropolitalna” (działanie 3.3.3
WRPO 2014+), 14 grudnia br. Stowarzyszenie Metropolia Poznań zorganizo-

Rozstrzygnięty został „Konkurs na koncepcję architektoniczną
węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”.
Wystawę prac można oglądać w holu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego.
W piątek 18 grudnia 2015 r. w budynku
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
ogłoszono wyniki zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
„Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej wyglądu węzłów przesiadkowych w ramach Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej”. Wyniki ogłosił przewodniczący Sądu Konkursowego mgr inż.
arch. Jerzy Gurawski. W holu budynku
otwarto także wystawę prac zgłoszonych
do konkursu.
Porządkowanie małej architektury
Przedmiotem konkursu było opracowanie
koncepcji architektonicznej wspólnych
elementów małej architektury oraz systemów informacji wizualnej na terenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych. Zintegrowane węzły przesiadkowe to miejsca umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną
dla obsługi podróżnych infrastrukturę,
w tym parkingi P&R i B&R, przystanki
komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów
oraz systemy informacyjne m.in. umożliwiające zapoznanie się z rozkładem jazdy. Węzły przesiadkowe będą zintegrowane z systemem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz zapewnią szybką
i efektywną komunikacji dla mieszkańców
całego obszaru Metropolii Poznań.
W konkursie złożono 7 prac. Jerzy Gurawski w trakcie ogłoszenia wyników
podkreślił wysoki poziom konkursu.

Nagrodzone prace
Pierwszą nagrodę w konkursie przyznano
pracowni projektowej Melon group z
Warszawy, która przedstawiła swoją
autorską wizję m.in. wiat rowerowych,
toalet oraz elementów małej architektury
takich, jak ławki, stojaki na rowery, zegary, tablice informacyjne i kierujące, pojemniki na zieleń i odpady, elementy monitoringu, oświetlenia itd. W opinii członków Sądu Konkursowego projekt zwycięskiego zespołu umożliwia wpisywanie się
w różne sytuacje przestrzenne związane
z architekturą budynków stacji kolejowych. Zaproponowana forma jest nowoczesna, a zaprojektowane elementy małej
architektury i obiekty kubaturowe cechują
się optymalną funkcjonalnością. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrodę w wysokości 25 tys. zł. Pozostałe nagrody otrzymali: II nagroda w wysokości 15 tys. zł –
Pracownia Architektoniczna JAMJAM
z Tych, III nagroda w wysokości 8 tys. zł
przypadła dwóm pracowniom: PasuchaKlepzig Architekten GmbH z Niemiec
oraz Magdalena Walszak z Warszawy.
Wyróżnienie I stopnia w wysokości 5 tys.
zł otrzymała firma AriCom Arkadiusz
Pawlik z Poznania, natomiast wyróżnienia
II stopnia w wysokości 1 tys. zł przypadły
Pawłowi Rydzewskiemu z Koszalina oraz
Joannie Giernadowicz z Wrocławia.
Konkurs zorganizowany został przy
współfinansowaniu ze środków Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 20142020.

Fot. Sylwia Ciesiółka

wało spotkanie informacyjno-szkoleniowe
dla koordynatorów ZIT. W roli prelegentów wystąpili przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem
spotkania było przygotowanie jednostek
samorządu terytorialnego z obszaru Metropolii Poznań do naboru wniosków.

Kończy się realizacja projektu pn. „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań
• W związku z trwającą procedurą dotyczącą uchwalenia Planów Gospodarki
Niskoemisyjnej odbywają się spotkania
w komisjach rad gmin. Do tej pory odbyły się spotkania w gminach: Kleszczewo,
Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Rokietnica, Skoki, Suchy Las, Śrem
i Tarnowo Podgórne.
W trakcie spotkań przedstawiciele Wykonawcy – Consus Carbon Engineering
przedstawią strukturę dokumentu i projekty zawarte w dokumencie. Spotkania
są również okazją do omówienia zagadnień związanych szerzej z ochroną środowiska oraz możliwością dofinansowania

Fot. Miłosz Sura

działań proekologicznych. W grudniu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uchwaliły gminy: Śrem i Luboń.
Wizualizacja — fragment projektu, który otrzymał najwyższą ocenę.
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Wiadomości z Metropolii

Były burmistrz
Murowanej
Gośliny
dyrektorem
muzeum
Tomasz Łęcki rozpoczął pracę na
stanowisku dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Wójt gminy Kleszczewo
Samorządowym
Menadżerem Roku
23 października 2015r. wójt gminy Kleszczewo otrzymał tytuł
„Samorządowego Menedżera Roku”.

Uroczystość wręczenia nagród indywidualnych, jak i certyfikatu „Gmina Fair
Play” dla gmin miała miejsce w hotelu
Bristol w Warszawie.
Komisja konkursowa pod kierownictwem
Justyny Makowskiej – dyrektora Wydzia- Nagrodę indywidualną - tytuł
„Samorządowy Menedżer Roku” za połu Kultury Urzędu Miasta w Poznaniu renadprzeciętne zaangażowanie w pracę
komendowała jednogłośnie byłego burmistrza Murowanej Gośliny na to stanowi- na rzecz gminy przyznano w tym roku
sko. Tomasza Łęckiego wybrano spośród trzem włodarzom. W kategorii gmin wiej5 kandydatów. Koncepcja rozwoju insty- skich nagrodę otrzymał wójt gminy Kleszczewo – Bogdan Kemnitz. Tytuł
tucji zaprezentowana przez Tomasza
„Samorządowy Menedżer Roku” przyŁęckiego została oceniona najwyżej
przez wszystkich członków komisji konkur- znawany jest samorządowcom, którzy
sowej. Rekomendacja została zaakcepto- poświęcając swój czas i wykorzystując
swoją wiedzę, wnoszą szczególny wkład
wana przez Jacka Jaśkowiaka – Prezyw rozwój społeczności. W uzasadnieniu
denta Poznania. Dyrektor Łęcki będzie
kierował Wielkopolskim Muzeum Niepod- nagrody przyznanej wójtowi Bogdanowi
Kemnitz podkreślono szczególne zaangażowanie w zrównoważony rozwój gminy,
wyróżniono także innowacyjne podejście
do problemu budowy kanalizacji na obszarach o rozproszonej zabudowie.
W tegorocznej edycji konkursu „Gmina
Fair Play” 2015 obok głównej nagrody
indywidualnej i certyfikatu, gmina Klesz-

Tomasz Łęcki – dyrektor Wielkopolskiego
Muzeum Niepodległości i Jędrzej Solarski
– zastępca prezydenta Miasta Poznania.
Fot. Paweł Napieralski
ległości przez cztery najbliższe lata. Jest
historykiem, pasjonatem tradycji niepodległościowych, pomysłodawcą wielkich
widowisk historycznych organizowanych
w Murowanej Goślinie.
„Metropolia Poznań” - elektroniczny Biuletyn
Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Wydawca:
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8.
Kontakt z Redakcją: Paweł Napieralski,
tel. 530 811 024; e-mail:
pawel.napieralski@metropoliapoznan.pl
ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

czewo zdobyła także wyróżnienie w kategorii „wielofunkcyjna gmina wiejska”.

Wójt Bogdan Kemnitz z przyznanymi wyróżnieniami. Fot. Organizator konkursu

Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań
Stowarzyszenie Metropolia Poznań zostało laureatem konkursu
„Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – Razem dla rozwoju”.
Nagroda przyznana została za realizację projektu „Koncepcja
kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście
zintegrowane”.
Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce 16 grudnia w Warszawie. Nagrodę
w imieniu Stowarzyszenia odebrał Maciej Musiał – dyrektor Biura.
To już druga nagroda jaką Stowarzyszenie otrzymało w konkursie Samorządowy
Lider Zarządzania „Razem dla rozwoju”.
W 2014 roku otrzymało I miejsce w kategorii Współpraca Międzysamorządowa.
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