
Zasady realizacji instrumentu ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są realizowane w wybranych obszarach tematycznych 
wskazanych w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027

Zakres wsparcia Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Alokacja euro

Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT EFRR € 61 092 447,00 

Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych - ZIT EFRR € 17 030 816,00 

Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT EFRR € 12 304 354,00 

Zrównoważony transport miejski – ZIT EFRR € 91 989 630,00 

Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT EFRR € 28 250 000,00 

Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT EFRR € 46 054 219,00 



Zasady realizacji instrumentu ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są realizowane w wybranych obszarach tematycznych 
wskazanych w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027

Zakres wsparcia Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Alokacja euro

Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - ZIT FST € 108 205 500,00 

Niwelowanie skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej na środowisko, poprawa 
wskaźników różnorodności biologicznej w terenach wykorzystanych w celach środowiskowych

Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń

Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych na cele rozwojowe regionu - ZIT FST

€ 112 547 682,00 

Rozwój kształcenia w szczególności branżowego we współpracy przedsiębiorcami, w szczególności 
zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami - ZIT FST € 24 433 500,00 

OSI* - Obszary Strategicznej Interwencji € 38 000 000,00 

* OSI:
3 mln euro -Irządze;
5 mln euro - Zawiercie, 
Sosnowiec, Siemianowice 
Śląskie, Piekary Śląskie, 
Bytom, Świętochłowice, 
Zabrze.



Alokacja ZIT w ramach FE ŚL 2021-2027

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są realizowane w wybranych obszarach tematycznych 
wskazanych w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027

Zakres wsparcia Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Alokacja w mln euro

Alokacja podstawowa EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 256,72

FST - Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 245,19

Projekt szkoleniowy dla kadr JST 3,82

Rozwój ZIT 3,07

OSI* - Obszary Strategicznej Interwencji
3 mln euro -Irządze;

5 mln euro - Zawiercie, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Bytom, Świętochłowice, Zabrze.
38,00

SUMA ALOKACJI ZIT 546,80



Fundusze Europejskie na Klimat, Infrastrukturę 
i Środowisko 2021-2027

W programie Fundusze Europejskie na Klimat, Infrastrukturę i Środowisko 2021-2027, w celu szczegółowym
2.8 Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji
w kierunku gospodarki zeroemisyjnej, wskazano środki w wysokości 2 mld EUR na realizację inwestycji na
obszarach ZIT miast wojewódzkich i innych miast objętych w okresie programowania
2014-2020 instrumentem ZIT, z wyłączeniem obszaru Polski Wschodniej.

Możliwe typy inwestycji:
- infrastruktura i tabor szynowy publicznego transportu zbiorowego,
- węzły przesiadkowe (w tym: parkingi P&R poza centrami miast),
- miejskie systemy ITS dla uprzywilejowania,
- usprawnienia usług publicznego transportu miejskiego oraz ruchu niezmotoryzowanego (pieszo-

rowerowego),
- rozwiązania IT,
- obsługa i integracja usług transportu publicznego dostosowanego do potrzeb wszystkich użytkowników.

Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską czekamy na decyzję Ministerstwa na temat podziału
środków na poszczególne regiony.



Zasady realizacji instrumentu ZIT

Projekty realizowane w tej formule muszą wynikać ze strategii ZIT 

Istotą wdrażania ZIT będzie realizacja projektów zintegrowanych przyczyniających się do 
rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru 

objętego ZIT.

oznacza to, że 

projekt ten ma wpływ/oddziaływanie na więcej niż 1 gminę w  MOF oraz 
jego realizacja jest uzasadniona zarówno w części diagnostycznej, jak i w 
części kierunkowej strategii    
czyli 
wykazuje wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy, wspólne 
wykorzystanie infrastruktury 

lub 

jest  projektem partnerskim w rozumieniu art. 39 ustawy o zasadach 
realizacji ( …)



• Konkurencyjny  - zamiast konkursowego – projektowana ścieżka 
realizacji ZIT 

• Niekonkurencyjny – zamiast pozakonkursowego 

Tryby wyboru projektów 



System wyboru projektów i kryteria 
- uwarunkowania

zależy od :

• Ostatecznych warunków i zobowiązań wynikające z treści programu 
operacyjnego 

• Wskazań wynikających z treści wytycznych programowych 

• Wyniku konsultacji i procesu zatwierdzenia wenątrzorganizacyjnego IZ FE 

• Wyniku procesu zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący - KM może 
przyjąć kryteria w brzmieniu odmiennym od propozycji przedłożonej przez 
IZ

• Rekomendacji wydawanych przez Ministerstwa bądź inne instytucje-
przykładem kryteria do zdrowia ( wytyczne Komitetu sterującego)

• Przedstawiane propozycje rozwiązań są na dzisiaj wstępnym, nie 
zatwierdzonym  projektem



Harmonogram – informacje ogólne

 Dla naborów ZIT – jeden nabór - koperty z alokacjami (chyba że finansowanie z 
różnych funduszy, wtedy odrębne nabory)

 W pierwszej kolejności ogłaszane będą nabory finansowane z FST

Harmonogram obejmuje zarówno nabory w trybie konkurencyjnym jak i 
niekonkurencyjnym (projekty kluczowe)



I kwartał 2023

TRYB NIEKONKURENCYJNY (projekty kluczowe)

 IV LEPIEJ POŁĄCZONE ŚLĄSKIE 4.3. Regionalny tabor kolejowy – EFRR - Zakup taboru  i zaplecze techniczne 

 VIII ŚLĄSKIE W TRANSFORMACJI  - Systemowe zarządzanie terenami pogórniczymi – FST

 VIII ŚLĄSKIE W TRANSFORMACJI – Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych na cele rozwojowe 
regionu  - FST

 VI ŚLASKIE DLA MIESZKAŃCA – 6.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego i zawodowego - EFRR

 VI ŚLASKIE DLA MIESZKAŃCA – 6.4 Kultura i turystyka szczebla regionalnego  - EFRR

 VIII ŚLĄSKIE W TRANSFORMACJI – Rozwój potencjału wysokich technologii oraz instytucji wspierających 
innowacyjność w kierunku neutralności technologicznej - FST

Wstępny* Harmonogram naborów
(*zależny od postępów negocjacyjnych 
i ostatecznego kształtu programu) 



Wstępny* Harmonogram naborów
(*zależny od postępów negocjacyjnych 
i ostatecznego kształtu programu) 

 IV LEPIEJ POŁĄCZONE ŚLĄSKIE       4.1. Drogi wojewódzkie– EFRR   

 I INTELIGENTNE ŚLĄSKIE – 1.1. B+R Organizacje badawcze - Budowa nowej oraz modernizacja 
istniejącej infrastruktury badawczej / dostosowanie infrastruktury badawczej wraz z zakupem i 
montażem aparatury i urządzeń - EFRR

 VIII ŚLĄSKIE W TRANSFORMACJI – Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych na cele 
rozwojowe regionu  - FST* (brak informacji o gotowości do aplikowania)

I kwartał 2023

TRYB KONKURENCYJNY 



I kwartał 2023

TRYB KONKURENCYJNY ZIT

 VIII ŚLĄSKIE W TRANSFORMACJI  - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE – niegranty*  
- uruchomienie uzależnione od przebiegu negocjacji z KE w zakresie trybu wsparcia - FST

 VIII ŚLĄSKIE W TRANSFORMACJI  - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE – granty*  
- uruchomienie uzależnione od przebiegu negocjacji z KE w zakresie trybu wsparcia - FST

 VIII ŚLĄSKIE W TRANSFORMACJI – Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych na cele 
rozwojowe regionu  - FST

 VIII ŚLĄSKIE W TRANSFORMACJI – Niwelowanie skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej 
na środowisko, poprawa wskaźników różnorodności biologicznej w terenach wykorzystanych w celach 
środowiskowych - (bioróżnorodność) - FST 

Wstępny* Harmonogram naborów
(*zależny od postępów negocjacyjnych 
i ostatecznego kształtu programu) 



W następnej kolejności  (w 2023 r.)

TRYB KONKURENCYJNY ZIT

 III MOBILNE ŚLĄSKIE 3.1  Zrównoważony transport miejski  - centra przesiadkowe, ITS, tabor autobusowy – EFRR –
pod warunkiem gotowości  i posiadania SUMP

 III MOBILNE ŚLĄSKIE 3.1  Zrównoważony transport miejski  - Regionalne trasy rowerowe – EFRR 

 II EKOLOGICZNE ŚLĄSKIE - Ochrona i regeneracja obszarów chronionych, 
Ochrona różnorodności biologicznej (oraz może Rekultywacja terenów zdegradowanych) - EFRR

 VII ŚLĄSKIE BLIŻEJ OBYWATELI – Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym – EFRR

 VIII ŚLĄSKIE W TRANSFORMACJI - Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń – FST (brak 
informacji co do gotowości projektów)

Wstępny* Harmonogram naborów
(*zależny od postępów negocjacyjnych 
i ostatecznego kształtu programu) 



Harmonogram –
dodatkowe uwarunkowania 

• Mobilne Śląskie – centra przesiadkowe, ITS, tabor autobusowy – dla miast powyżej 
100 tys. obowiązkowy SUMP

• Ekologiczne Śląskie – OZE i Termomodernizacja – formy finansowania

 Ekologiczne Śląskie – Gospodarka odpadami – konieczność przygotowania  WPGO

• Śląskie bliżej obywateli – Rewitalizacja – konieczność przygotowania GPR



Projektowane zmiany w procesie aplikowania

RPO WSL 2014-2020 FE SL 2021-2027

Kwalifikowalność VAT na podstawie wydanej interpretacji Projekty do 5 000 000 EUR – VAT zawsze kwalifikowalny – bez weryfikacji

Oświadczenie VAT nie stanowiło załącznika do umowy o dofinansowanie Oświadczenie VAT jako załącznik do umowy o dofinansowanie

Brak kosztów pośrednich Koszty pośrednie dla projektów - do 7% (?)

Wydatki w ramach cross-financingu nie mogą stanowić więcej niż 10% Wydatki w ramach cross-financingu nie mogą stanowić więcej niż 15%

Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na wkład własny składane przez jednostki 
samorządu terytorialnego

Brak konieczności składania oświadczenia o zabezpieczeniu środków na wkład 
własny przez jednostki samorządu terytorialnego

Partner projektu nie musiał ponosić wydatków oraz realizować projekt Partner projektu/Realizator musi czynnie uczestniczyć w realizacji projektów 
poprzez m.in. Wnoszenie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub 

finansowych

Pomoc publiczna / pomoc de minimis udzielana beneficjentowi Pomoc publiczna / pomoc de minimis udzielana ostatecznemu odbiorcy pomocy

Obieg umowy o dofinansowanie – papierowy Obieg umowy o dofinansowanie – elektroniczny



Bez zmian m.in.:

 beneficjent przed podpisaniem umowy o dofinansowanie będzie musiał 
złożyć decyzję pozwolenie na budowę.

 procedura zwiększenia dofinansowania po podpisaniu umowy/umów z 
wykonawcą na podstawie szacunków 

 roboty dodatkowe/zamienne będą kwalifikowalne pod warunkiem 
przedłożenia protokołów konieczności/aneks do umowy z wykonawcą jeśli 
dotyczy

 zmiany w zakresie rzeczowym/kosztowym składane są do dnia 
zatwierdzenia wniosku o płatność końcową  

 możliwość realizacji projektów w formule zaprojektuj i wybuduj – trwa 
analiza zakresu 


