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Większość zasad określających warunki 

współpracy pomiędzy Urzędem Marszał-

kowskim Województwa Wielkopolskiego 

i Stowarzyszeniem Metropolia Poznań,  

które będą obowiązywać w trakcie reali-

zacji Strategii ZIT, jest już ustalonych.   

W drugiej połowie lutego 2015 roku 

zespół ds. Zintegrowanych Inwestycji Te-

rytorialnych (ZIT) Stowarzyszenia Metro-

polia Poznań odbył szereg spotkań  

z pracownikami Departamentu Polityki 

Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego. W trak-

cie spotkań uszczegółowiane były zasady 

współpracy między Instytucją Zarządza-

jącą Wielkopolskim Regionalnym Progra-

mem Operacyjnym (IZ WRPO) na lata 

2014-2020 a Stowarzyszeniem Metro-

polia Poznań. Rezultatem spotkań jest 

podpisane „Porozumienie z dnia 

16.03.2015 roku w sprawie realizacji 

Strategii Zintegrowanych Inwestycji Tery-

torialnych w Miejskim Obszarze Funkcjo-

nalnym Poznania w ramach Wielkopol-

skiego Regionalnego Programu Opera-

cyjnego na lata 2014-2020”. Zgodnie z 

zapisami zawartymi w dokumencie IZ 

WRPO 2014+ powierzyła Stowarzysze-

niu, jako Instytucji Pośredniczącej (IP), 

zadania związane z realizacją Strategii 

ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym 

Poznania w ramach WRPO na lata 2014

-2020. Przed podpisaniem porozumienia 

Stowarzyszenie zobowiązane było opra-

cować Instrukcję Wykonawczą – doku-

ment zawierający procedury wykonywa-

nia działań związanych z realizacją za-

dań IP w ramach WRPO 2014+ oraz 

inne dokumenty niezbędne do podpisania 

Porozumienia.  
                         Ciąg dalszy na str. 2 

 

SMP Instytucją  
Pośredniczącą  
dla realizacji 
Strategii ZIT 
 

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań (SMP) 16 marca 2015 
roku podpisał Porozumienie z Zarządem Województwa Wielkopol-
skiego w sprawie pełnienia przez Stowarzyszenie funkcji Instytucji 
Pośredniczącej dla realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. 

Biuletyn Stowarzyszenia Metropolia Poznań                     nr 3                    marzec 2015 rok 

Porozumienie podpisane. Stoją (od lewej): Jacek Jaśkowiak, Marek Woźniak i Jan 
Grabkowski.                                                                              Fot. UMWW w Poznaniu 
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Stowarzyszenie zobligowane było też 

przedłożyć Zarządowi województwa 

wielkopolskiego deklarację spełnienia 

wymogów dla Instytucji Pośredniczącej 

określonych w art. 123 ust. 7 Rozporzą-

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013.  

Kolejnym etapem będzie 

desygnacja 

(potwierdzenie 

udzielone przez 

ministra właści-

wego do spraw 

rozwoju regio-

nalnego, 

świadczące  

o tym, że instytu-

cja zarządzająca 

i instytucje pośredni-

czące spełniają wymogi 

w zakresie m.in. struktur organizacyjnych, 

zasobów ludzkich i procedur, które za-

pewnią prawidłową realizację danego 

programu operacyjnego). 

 

Powstaje katalog projektów 

W związku z opublikowaniem na koniec 

lutego przez Instytucję Zarządzającą 

WRPO 2014+ projektu „Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych WRPO 

i Kryteriów Wyboru Projektów w ramach  

WRPO 2014+” w Stowarzyszeniu nadal 

trwają pracę nad ustanowieniem katalo 

 

 

gu projektów, które mają być dofinanso-

wane w ramach ZIT. W związku z noweli-

zacją wytycznych, kontynuowane są pra-

ce związane z modyfikacją Strategii  

ZIT w celu uzyskania pełnej zgodności 

zapi- sów Strategii z zapisami WRPO 

2014+ oraz innymi wytycznymi. Zmiany 

są na bieżąco konsultowane  

z członkami Stowarzyszenia. 

 

Projekty komplementarne 

W związku z otrzymaną  

z Ministerstwa Środowiska in-

formacją o wysokości alokacji 

środków z POIiŚ dla Miejskie-

go Obszaru Funkcjonalnego 

Poznania na projekty realizowa-

ne w zakresie transportu miejskie-

go, sieci ciepłowniczych i systemów 

kogeneracyjnych, zespół ds. ZIT praco-

wał nad zapisami Strategii dotyczącymi 

projektów komplementarnych ZIT w wyżej 

wymienionych dziedzinach. Przeprowa-

dzono konsultacje ze wszystkimi członkami 

Stowarzyszenia, w wyniku których po-

wstały: lista podstawowa i rezerwowa 

oraz szczegółowe fiszki projektów kom-

plementarnych ZIT, proponowanych do 

finansowania w ramach POIiŚ. 

W następnym numerze Biuletynu szczegó-

ły dotyczące podpisanego 16 marca 

Porozumienia.  

 

Dwa posiedzenia Zarządu 
• W lutym dwa razy zebrał się Zarząd 

Stowarzyszenia Metropolia Poznań.  
W posiedzeniu, które miało miejsce 3 
lutego 2015 roku w Sali Białej Urzędu 
Miasta Poznania wzięli udział wszyscy 
Członkowie Zarządu. Obradom prze-
wodniczył Jacek Jaśkowiak – Prezes. 
Głównym tematem posiedzenia były 
kwestie związane z realizacją strategii 
ZIT. W toku dyskusji ustalono m.in., że 
Stowarzyszenie, w imieniu gmin: Buk, 
Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem wysto-
suje pismo, które będzie odpowiedzią na 

projekt rozporządzenia MIiR w sprawie 
szczegółowych warunków określenia 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Po-
znania. Ministerstwo przedstawiło swój 
projekt, w którym wymienione gminy się 
nie znalazły. 
W trakcie posiedzenia, które odbyło się 
9 lutego Zarząd m.in. zaakceptował 
propozycję dyrektora Macieja Musiała, 
by w ramach realizacji projektu „Master 
Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolital-
nej” brać pod uwagę w pierwszej kolej-
ności stacje i przystanki, które już istnieją, 
natomiast w drugiej (jeśli wystarczy fun-
duszów) przystanki planowane. Uczestni-
cy posiedzenia stwierdzili ponadto, iż  
w opracowaniu „Master plan dla Po-
znańskiej Kolei Metropolitalnej należy 
uwzględnić plany transportowe miasta 
Poznania, powiatu poznańskiego oraz 
województwa. Pozostałą część spotkania 
zajęła dyskusja wokół ustaleń dotyczą-
cych realizacji strategii ZIT.  

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wydarzenia 

 

„Metropolia Poznań” - elektroniczny 
Biuletyn Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań.  
Wydawca: Stowarzyszenie Metropolia  
Poznań, pl. Kolegiacki 17 
61-841 Poznań.  
Kontakt z Redakcją: Paweł Napieralski, 
tel. 530 811 024; e-mail:  
pawel.napieralski@metropoliapoznan.pl  
 

ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY 

Za chwilę zostanie podpisane Porozumienie. Siedzą (od lewej): Maciej Musiał – dy-
rektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Jacek Jaśkowiak – prezes Zarządu 
Stowarzyszenia oraz Jan Grabkowski wiceprezes  Zarządu i od prawej strony: Mi-
chał Kurzawski – wicedyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, Marek 
Woźniak – marszałek województwa wielkopolskiego i Grzegorz Potrzebowski – 
dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW.          Fot. UMMW w Poznaniu 

W posiedzeniu, które odbyło się 3 lute-
go uczestniczyli wszyscy Członkowie 
Zarządu. Fot. Danuta Nowakowska 
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Konsultacje społeczne 
•  Rozpoczęły się organizowane przez 
Stowarzyszenie w ramach realizacji pro-
jektu „Koncepcja kierunków rozwoju 
przestrzennego Metropolii Poznań – po-
dejście zintegrowane” konsultacje spo-
łeczne. Mieszkańcy gmin tworzących Sto-
warzyszenie o spotkaniach informowani 
byli m.in. za pośrednictwem publikacji 
płatnej, zamieszczonej na zlecenie Sto-
warzyszenia w dzienniku „Głos Wielko-
polski”. 

W lutym odbyły się dwa spotkania  
– w Komornikach (26.02) i  Obornikach 
(27.02). W trakcie spotkania w Komorni-
kach wywiązała się ciekawa dyskusja 
dotycząca „rozlewania się” zabudowy 
na terenie gminy. Nie mniej interesującą 
dyskusję w Obornikach wywołał temat 
potrzeby wybudowania nowych przy-
stanków kolejowych na trasie Poznań – 
Oborniki. Przygotowane są już terminy 
spotkań dla pozostałych jst tworzących 
Stowarzyszenie. 
          

Szkolenie z zakresu projektu 
• Dnia 19 lutego w UM Poznania odbyło 
się szkolenie, zorganizowane przez Wy-
konawcę realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Metropolia Poznań projektu pn. 
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Metropolii Poznań”. Wzięło w nim udział 
ok. 10 osób – przedstawicieli jst tworzą-
cych Stowarzyszenie. Mówiono o celach, 
które mają być osiągnięte po zrealizo-
waniu przedsięwzięcia, informowano 
czemu ma służyć Plan, dyskutowano na 
temat sposobów ograniczenia emisji 
szkodliwych związków.  
 

Dla zgodnej współpracy 
• 3 lutego w Wydziale Transportu i Zie-
leni UMP odbyło się spotkanie, którego 
celem było omówienie zasad współpracy 
i uniknięcia powtórzeń w działaniach 
projektu pn. „Master Plan dla Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej” oraz projektu 
pn. „Badanie powiązań funkcjonalno-
przestrzennych w zakresie parkingów  
dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej  
(z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących 
powiatów objętych Spójną Polityką Par-
kingową dla Obszaru Funkcjonalnego 
Aglomeracji Poznańskiej)”.  

Wydarzenia Realizowane projekty 

 

W okresie od listopada do stycznia, w Collegium Geographicum  
w Poznaniu miał miejsce cykl 6. spotkań pt. „Kierunki Rozwoju  
Przestrzennego Metropolii Poznań”. Odbywały się one w ramach  
I etapu konsultacji społecznych, związanych z realizacją przez Stowarzysze-
nie Metropolia Poznań projektu: „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzen-
nego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane”.  
Obecnie trwa II etap konsultacji. Spotkania odbywają się na terenie gmin.  
Stowarzyszenie na spotkaniach reprezentują najczęściej: Maciej Musiał – 
dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań i prof. Tomasz Kaczma-
rek – dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu. 

 
 

Miejsca i terminy najbliższych spotkań 

 
Przed spotkaniem prosimy o zapoznanie się z opracowaniem projektu: 
„Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”, które 
dostępne jest na stronie internetowej projektu:  
 

 
www.planowanie.metropoliapoznan.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 
 
 
Projekt „Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii  
Poznań – podejście zintegrowane” częściowo finansowany jest przez Unię Europejską 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

Szamotuły 23 marca (poniedziałek, g. 17.00) 

Swarzędz – 25 marca (środa, godz. 13.00 – Miejski Ośro-
dek Kultury, posiedzenie łączonych komisji) 

Poznań – 25 marca (środa, godz. 16.00) 

Luboń – 26 marca, (czwartek, godz. 17.00) 

Skoki – 27 marca, (piątek, godz. 13.00) 

Rokietnica – 27 marca, (piątek, godz. 18.00) 

Tarnowo Podgórne – 30 marca (poniedziałek, godz. 
16.00) 

Buk – 30 marca (poniedziałek, godz. 18.30 (Sala Kinowa) 

Suchy Las – 1 kwietnia (środa, g. 15.00) 

 

ZAPROSZENIE 
KONSULTACJE SPOŁECZNE  – ETAP II 

Spotkanie konsultacyjne w  Obornikach. 
Fot. Danuta Nowakowska 

http://www.planowanie.metropoliapoznan.pl
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Aktualności  

Konkurs pod patronatami Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, Ministerstwa Infrastruk-
tury i Rozwoju zorganizował Polski Zwią-
zek Żeglarski wraz z Zarządem Głównym 
PTTK. Jury doceniło nie tylko budowę 
przystani wodnej, ale również zagospo-
darowanie całego terenu. Pole namioto-
wo-campingowe, plażę, boiska sportowe, 
ścieżkę edukacyjną oraz wszystkie wyda-
rzenia organizowane na tych terenach.  

Nagrodę, którą 14 lutego br. wręczono 
podczas targów Wiatr i Woda w War-
szawie, w imieniu Adriana Napierały – 
wójta gminy Dopiewo  odebrał Marcin 
Napierała – dyrektor GOSiR Dopiewo.  
– Teraz, kiedy stworzyliśmy przyjazny 
brzeg w Zborowie będziemy chcieli wy-
korzystać potencjał jeziora – mówi Mar-
cin Napierała.  
 

 
Metropolia Poznań – wspólnie tworzymy rozwiązania 

Jak co roku, Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań jest jednym ze współorganizato-
rów konferencji. Serdecznie zapraszamy  
i polecamy udział w debacie wszystkim 
samorządowcom, przedsiębiorcom oraz 
przedstawicielom 
nauki naszej Metro-
polii.  
Jaki kierunek rozwoju 
na najbliższe lata 
obierze Poznań i po-
zostałe gminy Metro-
polii? Komu opłacają 
się wspólne działania 
promocyjne w obrę-
bie Metropolii – czy 
warto jednoczyć siły, 
czy lepiej promować 

się wyłącznie na własną rękę? Podczas 
VIII FGMP, o współpracy samorządów 
miast, gmin i powiatu poznańskiego, dla 
rozwoju Metropolii Poznań, dyskutować 
będą przedsiębiorcy, samorządowcy 

oraz naukowcy z regionu oraz specjaliści 
z całego kraju. Organizatorzy zapowia-
dają również udział w debacie gości 
zagranicznych. VIII FGMP, to pierwsza po 
jesiennych wyborach samorządowych 

okazja do tak dużego spotkania 
nowych włodarzy gmin Metropolii 
z przedsiębiorcami, umożliwiają-
ca otwartą dyskusję na temat 
koncepcji strategii rozwoju całej 
aglomeracji. Rejestracja na wy-
darzenie od 16 marca br. do-
stępna na  
www.forumgospodarcze.com  
Konferencja odbędzie się w ra-
mach V Dni Przedsiębiorczości 
Poznań. 

 
 

Dopiewo ma  
przyjazny brzeg 
 

Gmina Dopiewo otrzymała Nagrodę Przyjaznego Brzegu za no-

woczesną przystań nad jeziorem Niepruszewskim w Zborowie. 

 

„Poznań za pół ceny” 
 

Poznańska Lokalna Organizacja Tury-
styczna zaprasza na ósmą edycję akcji 
„Poznań za pół ceny” w weekend 2-3 
maja. Na turystów będzie czekało kilku-
set partnerów z atrakcyjnym rabatami, 
a także bogaty i unikalny program tury-
styczny. 
„Poznań za pół ceny” to unikalna akcja 
marketingowa, wykorzystującą pomysł 
wyprzedaży w promocji miasta. Akcja 
organizowana jest przez jeden weekend 
w roku, nieprzerwanie od 2008 r. Jej 
siódma edycja w 2014 r. to łącznie 180 
atrakcji, z których turyści i mieszkańcy 
Poznania skorzystali 80 tysięcy razy, 
wydając przy tym 2,3 mln zł. Tak wyni-
ka z raportu przygotowanego przez 
naukowców z Katedry Turystyki Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
– Naszą akcję kopiuje już w Polsce po-
nad trzydzieści miast i regionów, to chy-
ba najlepsza jej rekomendacja – mówi 
Jan Mazurczak, szef PLOT. 
Od trzech lat akcja organizowana jest 
również poza Poznaniem – na terenie 
gmin tworząc Stowarzyszenie Metropo-
lia Poznań. Zachęcamy  do aktywnego 
uczestnictwa w akcji.  

Zborowo. Jury doceniło zagospodarowanie całego terenu.            Fot. UG Dopiewo 

 

Jaka przyszłość dla Metropolii Poznań? 
 

21 kwietnia br. w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się VIII edycja Forum 
Gospodarczego Metropolii Poznań.  

http://www.forumgospodarcze.com

