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Fot. Maciej Margas

Szanowni Państwo,
metropolia warszawska jest jedną z najbardziej dynamicznie
rozwijających się aglomeracji w Europie, z silnymi aspiracjami
do dążenia by być nowoczesnym ośrodkiem społecznogospodarczym.
Od wielu lat samorządy naszej aglomeracji współpracują
na rzecz rozwoju efektywnego systemu transportowego,
w ramach którego ustanowiono wspólną ofertę biletową.
Dostrzegając potencjał rozwoju stołecznej metropolii także
w innych dziedzinach, Miasto Stołeczne Warszawa jako
jedno z pierwszych miast wojewódzkich w Polsce zawarło
porozumienie o współpracy z sąsiednimi gminami oraz
stworzyło wraz z nimi wspólną strategię inwestycyjną, wdrażaną z udziałem finansowym Unii
Europejskiej.
Jednocześnie stolica pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach unijnego programu dla
Mazowsza, co daje możliwość kształtowania kierunków rozwoju dla całej metropolii warszawskiej.
Inwestycje Warszawy i sąsiadujących gmin realizowane są ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych o wartości ponad 165 mln euro. Uzupełnieniem tych
środków są fundusze z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w zakresie
rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego systemu ciepłowniczego.
Ta specjalna pula unijnych pieniędzy pomaga samorządom metropolii warszawskiej
w kształtowaniu ważnych dla mieszkańców zagadnień, takich jak transport miejski, edukacja
czy rozwój gospodarczy. Fundusze te umożliwiają także ściślejszą współpracę Warszawy i gmin
aglomeracji maksymalnie wykorzystującą ich potencjał i atuty.
Niniejsza publikacja została opracowana na podstawie aktualnej Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+, która
jest dokumentem odpowiadającym na wyzwania, jakie stawia przed jednostkami samorządu
terytorialnego, rosnąca rola miejskich obszarów funkcjonalnych w polityce krajowej i Unii
Europejskiej. Dokument ten wskazuje m.in. planowane przedsięwzięcia, których realizacja będzie
możliwa dzięki funduszom unijnym dla Mazowsza.
Zachęcam do lektury, która przybliży Państwu plany rozwoju metropolii warszawskiej przy
wykorzystaniu instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy
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Wprowadzenie
Stworzenie silnego europejskiego ośrodka społeczno-gospodarczego – to cel, który nie zostanie
osiągnięty poprzez działania prowadzone indywidualnie i niezależnie, wręcz przeciwnie –
narzędziami niezbędnymi do jego zrealizowania są przede wszystkim aktywności na rzecz
zintegrowania stolicy z gminami silnie powiązanymi z nią funkcjonalnie. Idea współpracy
musi być oparta na realizacji wspólnych działań i przedsięwzięć. Zaangażowanie we wspólne
inicjatywy wymaga i stale będzie wymagało od samorządów metropolii warszawskiej dążenia
do uzyskania kompromisu dla osiągnięcia wspólnego dobra. Jednym z ważniejszych celów
tych działań powinno być także traktowanie sukcesu całego obszaru metropolitalnego jako
efektu pracy każdej z tworzących go gmin.
Metropolia warszawska wymyka się klasycznym ramom podziału administracyjnego. Rozwój
Warszawy napędzany jest w dużej mierze dzięki sile migrującej tu ludności. Jednocześnie miasto
„rozlewa się” na otaczające je gminy, co skutkuje wyzwaniami związanymi m.in. z rozwojem
i utrzymaniem miejskiej i podmiejskiej infrastruktury. Z powyższych względów niezbędne jest
dążenie do rozwiązywania wspólnych problemów poprzez interwencje horyzontalne, które
zostały określone w dokumentach: Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy
do roku 2030 oraz Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego 2014-2020+ (Strategia). Dokumenty te stanowią źródło informacji wykorzystanych
do przygotowania niniejszej publikacji.
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Czym są Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne?
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument przyczyniający się do realizacji strategii
rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, poprzez realizację zintegrowanych projektów
współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są przejawem wymiaru terytorialnego polityki spójności.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne umożliwiają realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących
działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego
Funduszu Społecznego. Instrument ten pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne
jednostek samorządu terytorialnego, dając tym samym możliwości większego oddziaływania
realizowanym projektom unijnym. Ma za zadanie nie tyle dostarczyć środków finansowych na realizację
przedsięwzięć inwestycyjnych, ale przede wszystkim pozwolić na wypracowanie mechanizmu
koordynacji terytorialnej i wzajemnej współpracy w zakresie programowania i realizacji działań.
Warunki brzegowe dla wsparcia w ramach instrumentu ZIT zawiera Umowa Partnerstwa
z dnia 21 maja 2014 r. zawarta pomiędzy Polską a Komisją Europejską, która określa zasady
programowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Wskazuje ona trzy cele
wdrażania instrumentu ZIT:
 promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych
administracyjnych w miejskich obszarach funkcjonalnych;

jednostek

 zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację
zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby
oraz problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie;
 z większenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na
kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki
spójności.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są instrumentem umiejscowionym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM),
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z tzw. ustawą wdrożeniową1 instrument może być
także realizowany przy wsparciu krajowych programów operacyjnych, przede wszystkim Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ).
 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020

1
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Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne metropolii
warszawskiej – jak to działa?
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej współtworzą:
m.st. Warszawa będące miastem na prawach powiatu, 14 gmin miejskich,
12 miejsko-wiejskich oraz 13 wiejskich przynależnych administracyjnie do 10 powiatów
(legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego,
piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego-zachodniego i żyrardowskiego). Obszar
ten mimo że zajmuje stosunkowo niewielką część województwa mazowieckiego (7,7%),
koncentruje aż połowę mieszkańców regionu (50,1%).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Mapa 1. Gminy powiązane funkcjonalnie z m.st. Warszawa – współtworzące porozumienie międzygminne
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Przygotowania do uruchomienia
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych metropolii
warszawskiej
Deklaracja współpracy gmin Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych

Spełnienie warunków formalnych dla uruchomienia instrumentu ZIT – władze poszczególnych
gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
zawiązały Porozumienie gmin Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

VIII 2013

II 2014

Prace programowe, których efektem jest Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Proces opracowania
Strategii przyczynił się m.in. do budowania zaufania oraz wzmacniania mechanizmów
współpracy między gminami, budowania porozumienia oraz współwłasności w stosunku
do wspólnie wypracowanego dokumentu.
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Jednogłośne przyjęcie przez władze poszczególnych
gmin Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
2014-2020+.

Pozytywne zaopiniowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, a także przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Podpisanie porozumienia
między Instytucją Zarządzającą RPO WM a m.st.
Warszawa, na podstawie którego powierzono
m.st. Warszawie zadania
Instytucji Pośredniczącej
w ramach instrumentu
Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne RPO WM
na lata 2014-2020.*

VII 2015

Uruchomienie pierwszych
naborów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego.

X 2015

XI 2015

* Miasto stołeczne Warszawa występuje w nowej roli: Instytucji
Pośredniczącej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
W związku z powyższym przedstawiciele m.st. Warszawy
aktywnie uczestniczą w poszczególnych etapach wprowadzania
inwestycji, m.in. współpracują przy tworzeniu szczegółowych
kryteriów do konkursów, biorą udział w wyborze ekspertów
do oceny wniosków.
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MYŚLIMY STRATEGICZNIE –
strategia zintegrowanych
inwestycji terytorialnych
dla warszawskiego obszaru
funkcjonalnego 2014-2020+
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
2014-2020+ jest to dokument, który wskazuje przedsięwzięcia planowane do realizacji
w ramach środków UE przeznaczonych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 na instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
jak i przedsięwzięcia komplementarne wspomagające osiągnięcie jej celów finansowane
z POIŚ. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego 2014-2020+ jest również dokumentem wdrożeniowym dla Strategii Rozwoju
Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030.
Wpływ na zakres przedmiotowy Strategii miały uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne,
do których należą:

cele realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, wskazane
w Umowie Partnerstwa

p otencjalny zakres wsparcia określony w Umowie Partnerstwa (z uwzględnieniem
specyfiki województwa mazowieckiego jako regionu lepiej rozwiniętego) oraz
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020

 izja wykorzystania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w
przez gminy współtworzące porozumienie międzygminne
12

   1. Diagnoza strategiczna – jaki jest Warszawski Obszar Funkcjonalny?
Wymiar społeczny
Warszawski Obszar Funkcjonalny jest jednym z największych miejskich obszarów funkcjonalnych
w Polsce. Jest zamieszkiwany przez 2,7 mln mieszkańców (w tym 1,7 mln w Warszawie),
co stanowi połowę ludności województwa (Mapa 2 ). Liczba mieszkańców obszaru stale rośnie
i zjawisko to będzie utrzymywało się w perspektywie 2030 roku. Prognozy demograficzne
Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że najbardziej widoczny wzrost ludności wystąpi
w gminach otaczających Warszawę, jak i samej stolicy (o 7,8%). Jest to zdecydowanie
pozytywny impuls rozwojowy, wyróżniający obszar w skali kraju i Europy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Mapa 2. Liczba ludności w 2013 r.

13

Wymiar gospodarczy
Warszawski Obszar Funkcjonalny wyróżnia się na tle województwa mazowieckiego i Polski
wysokim stopniem koncentracji potencjału gospodarczego. Na obszarze zarejestrowanych
jest blisko 516 tysięcy podmiotów gospodarczych – 71% potencjału województwa i 13% kraju
– prawie 200 podmiotów na 1000 mieszkańców (Mapa 3). Występuje tu nadreprezentacja
podmiotów dużych, tj. zatrudniających co najmniej 250 pracowników, co jest efektem lokalizacji
siedzib największych firm w stolicy kraju lub jej bezpośrednim sąsiedztwie. Wytwarzany
produkt krajowy brutto (PKB) stanowi około 70% PKB regionu oraz około 15% PKB kraju2.

Legenda
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Mapa 3. Podmioty zarejestrowane w REGON na 1000 mieszkańców w 2013 r.

Obszar cechuje się najnowocześniejszą w kraju strukturą gospodarki. Występuje
tu koncentracja branż wiedzochłonnych i ukierunkowanych na wsparcie biznesu. Mieści się tu
28% krajowych podmiotów działających na polu informacji i komunikacji, 21% zajmujących
się działalnością profesjonalną i naukową, a także 18% podmiotów świadczących usługi
administrowania i działalności wspierającej. Ponadto, licznie występują tu firmy funkcjonujące
w ramach kluczowych technologii wspomagających (ang. Key Enabling Technologies – KET),
takich jak biotechnologie, fotonika czy nanotechnologie. Warszawski Obszar Funkcjonalny
charakteryzuje się także koncentracją podmiotów gospodarczych w innych branżach
wiodących w regionie, tj.: w medycznej, chemicznej i kreatywnej3.
2
3

 Główny Urząd Statystyczny.
 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
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Wymiar przestrzenny
System osadniczy obszaru składa się z 26 miast, tworzących układ aglomeracyjny wokół
Warszawy, liczącej według oficjalnych statystyk 1,7 mln mieszkańców. Kolejnymi co do liczby
mieszkańców miastami są: Pruszków (59,0 tys. mieszkańców), Legionowo (54,1 tys.), Otwock
(44,9 tys.), Piaseczno (44,0 tys.), Żyrardów (41,3 tys.), Wołomin (37,4 tys.), Grodzisk Mazowiecki
(29,8 tys.) oraz Nowy Dwór Mazowiecki (28,3 tys.)4.
Ze względu na specyfikę obszaru, w szczególności liczbę i wielkość ośrodków osadniczych,
wskaźnik urbanizacji obszaru (87%) znacznie przewyższa wartość dla województwa (64%),
a także kraju (61%). Ponadto Warszawski Obszar Funkcjonalny jest najgęściej zaludnionym
obszarem województwa (912 osób/km2) (Mapa 4). Wartość ta jest ponad sześciokrotnie
wyższa niż w przypadku całego województwa mazowieckiego (149 osób/km2).

Legenda
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Mapa 4. Gęstość zaludnienia w 2013 r.

 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

4
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Dostępność transportowa
Na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego zbiegają się paneuropejskie korytarze
transportowe:
 
korytarz I: Warszawa – Białystok – Suwałki – Kowno – Ryga – Tallin – Helsinki;
 
korytarz II: Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżny Nowogród;
 
korytarz VI: Gdańsk – Warszawa – Katowice – Ostrawa.

Ponadto na obszarze krzyżują się drogi krajowe o znaczeniu europejskim:
 
Berlin – Warszawa – Mińsk (A2, S2 i DK2);
 
Helsinki – Gdańsk – Warszawa – Kraków – Chyżne (Budapeszt) (S7 i DK7);
 
Ryga – Białystok – Warszawa – Wrocław – Praga (S8 i DK8);
 
Warszawa – Lublin – Hrebenne (DK17).

W warszawskim węźle drogowym przecinają się także trzy drogi krajowe (nr 50, 61 oraz 79)
oraz 13 dróg wojewódzkich.

Modernizacja Al. Jerozolimskich,
odcinek drogi krajowej nr 8.

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 2
z Trasą Siekierkowską.
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Problemem układu komunikacyjnego obszaru jest koncentracja dróg wysokiej klasy
w zachodniej części obszaru oraz brak pełnej obwodnicy Warszawy, która obejmuje
jedynie zachodnią część miasta (fragmenty dróg S8 oraz S2). Istotnym wyzwaniem jest także
koncentryczny układ transportowy, który powoduje skupienie ruchu w Warszawie. Słabym
ogniwem sieci drogowej obszaru jest brak dobrych połączeń komunikacyjnych pomiędzy
gminami otaczającymi Warszawę.
Warszawski Obszar Funkcjonalny jest także istotnym węzłem kolejowym. Zbiegają się
tu linie kolejowe o znaczeniu krajowym i lokalnym. Są to:
 
cztery magistralne linie kolejowe o znaczeniu krajowym:
– E20: Berlin – Kunowice – Poznań – Warszawa – Terespol – Moskwa,
– E65: Gdańsk – Warszawa – Katowice,
– E75: Warszawa – Białystok – Kuźnica Białostocka – Sankt Petersburg,
– Nr 1: Warszawa – Koluszki – Częstochowa – Katowice;
 
dwie pierwszorzędne linie kolejowe:
– E28: Warszawa – Pilawa – Dęblin – Lublin – Dorohusk,
– Nr 8: Warszawa – Radom – Kraków;
 
linia o znaczeniu lokalnym:
– Warszawska Kolej Dojazdowa: Warszawa – Milanówek / Grodzisk Mazowiecki.
Kolej aglomeracyjna i regionalna zapewnia połączenia transportowe w ramach Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego. System kolei podmiejskiej składa się z 8 linii, zbiegających się
w Warszawie. Stan infrastruktury kolejowej i systemów sterowania ruchem kolejowym jest
niezadowalający i ma negatywny wpływ na przepustowość całego systemu. Powoduje
to istotne ograniczenie konkurencyjności komunikacji kolejowej w stosunku do komunikacji
drogowej (zarówno zbiorowej, jak i indywidualnej).

Fot. Maciej Margas
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Walory środowiskowe i kulturowe
Warszawski Obszar Funkcjonalny posiada cenne walory przyrodnicze. Unikatowym
w skali świata zjawiskiem są obszary chronione, występujące w granicach stolicy kraju (obszar
doliny Wisły, będący częścią sieci Natura 2000). W granicach obszaru znajdują się fragmenty
Kampinoskiego Parku Narodowego, a także
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Raszyn

m.st. Warszawa, plaża nad Wisłą

Nieporęt

Mieszkańcy Puszczy Kampinoskiej

Góra Kalwaria

Grodzisk Mazowiecki

Ze względu na wysoką gęstość zaludnienia, poziom urbanizacji, koncentrację firm
i zakładów produkcyjnych, rozbudowaną sieć drogową, Warszawski Obszar Funkcjonalny
ma wysoki poziom emisji zanieczyszczeń środowiska. Istotnym problemem w aglomeracji
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warszawskiej jest zanieczyszczenie powietrza,
którego główną przyczyną jest ruch drogowy.
Według wyników oceny jakości powietrza za 2013
rok standardy emisyjne pyłów (zarówno PM2,5, jak
i PM10) oraz dwutlenku azotu były przekroczone
w całej aglomeracji warszawskiej5. Szczególnie
negatywny wpływ na środowisko i jakość życia
mieszkańców ma komunikacja samochodowa
w stolicy – zwłaszcza w rejonach ulic o największym
natężeniu ruchu oraz zabudowie blokującej naturalną
wymianę powietrza. Równie istotnym problemem
w Warszawie i otoczeniu jest niekorzystny klimat
akustyczny, powodowany zwłaszcza przez hałas
komunikacyjny.
Warszawski Obszar Funkcjonalny charakteryzuje
się bogatym dziedzictwem kulturowym.
Jego najcenniejsze wytwory materialne zostały
ujęte w rejestrze zabytków i znajdują się pod
opieką konserwatorską. Do najważniejszych
obiektów zabytkowych zalicza się historyczne
centrum Warszawy, wpisane na Listę Dziedzictwa
Światowego UNESCO. Pozostałe zabytki nieruchome
to dwory, pałace, obiekty sakralne, budowle
obronne, założenia przestrzenne i budownictwo
przemysłowe. Część obiektów wpisanych
do rejestru zabytków wymaga pilnej interwencji,
w celu zachowania wartości kulturowych. Na
obszarze działają liczne instytucje kultury, choć ich
potencjał i zasoby nie są efektywnie wykorzystywane
i spopularyzowane. Same zaś instytucje często
wymagają prac modernizacyjnych i renowacji.
5

 Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2012. Zbiorczy
raport krajowy z oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej
przez WIOŚ wg zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo ochrony
środowiska, Warszawa 2013.

m.st. Warszawa, Plac Zamkowy

Dawne kasyno, Otwock

Spichlerz nad Narwią, Nowy Dwór Mazowiecki

Pałac prymasa Michała Poniatowskiego w Jabłonnie

Cmentarz w Palmirach, gmina Czosnów
4

 Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2012. Zbiorczy raport krajowy z oceny jakości powietrza w strefach
wykonywanej przez WIOŚ wg zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2013.
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   2.	Analiza SWOT
Tabela 1. Analiza SWOT dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w kontekście realizacji
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Silne strony

Słabe strony

Bardzo duży potencjał ludnościowy obszaru z tendencją
do dalszego wzrostu liczby ludności
Rozwinięta infrastruktura usług wyższego rzędu
w zakresie kultury, opieki zdrowotnej, edukacji

Słabo wykształcona tożsamość metropolitalna

Wysoki poziom kapitału ludzkiego
Największy w kraju ośrodek naukowy i uniwersytecki
Wysoki poziom usług edukacyjnych na tle województwa oraz
innych aglomeracji krajowych (mierzony wynikami testów
szóstoklasisty, egzaminów gimnazjalnych i maturalnych)
Wysoki poziom aktywności gospodarczej mieszkańców (ponad
0,5 mln zarejestrowanych firm)
Duży i zróżnicowany rynek pracy
Najnowocześniejsza w kraju struktura gospodarki (najwyższy
udział branż wiedzochłonnych, działalności profesjonalnej
i sektora kreatywnego)
Obecność licznych przedstawicielstw organizacji
międzynarodowych
Wysoka koncentracja spółek z udziałem kapitału zagranicznego
Położenie na przecięciu europejskich szlaków transportowych
(drogowych, kolejowych i lotniczych)
Dobrze rozwinięta siatka połączeń komunikacji miejskiej
w Warszawie

Duże zróżnicowanie dostępności usług publicznych wewnątrz
obszaru (w szczególności między miastem i wsią)
Niewystarczająca oferta usług publicznych dostępnych drogą
elektroniczną w stosunku do potrzeb i oczekiwań mieszkańców
Ograniczona oferta aktywizująca dla osób starszych
Niski odsetek dzieci objętych opieką żłobkową, liczne gminy bez
oferty w tym zakresie
Stosunkowo niska innowacyjność branż produkcyjnych
Ujemny bilans handlu zagranicznego, przede wszystkim
w zakresie produktów wysokich technologii
(dodatni np. w sektorze spożywczym)
Niska aktywność samorządów w zakresie promocji lokalnych
przedsiębiorców na rynkach zagranicznych,
w tym brak spójnej oferty eksportowej
Brak spójnej oferty skierowanej do inwestorów zagranicznych
Niska aktywność klastrów i stowarzyszeń przedsiębiorców
Niedostatek kadr z wykształceniem zawodowym
i technicznym
Niedostateczna podaż doradztwa zawodowego dla uczniów
Niedostateczna podaż usług nakierowanych na rozwój postaw
przedsiębiorczych, innowacyjnych i kreatywnych wśród dzieci
i młodzieży
Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura drogowa
(brak pełnej obwodnicy Warszawy, niewiele ciągów wysokiej
jakości we wschodniej części obszaru)
Koncentryczny układ transportowy skupiający ruch
w Warszawie
Niewystarczająca w stosunku do potrzeb przepustowość
infrastruktury kolejowej dostosowanej do ruchu pasażerskiego
Słabo rozwinięta siatka połączeń komunikacji miejskiej poza
Warszawą w szczególności na trasach obwodowych
Niewystarczająca liczba multimodalnych węzłów przesiadkowych
Słabo rozwinięta sieć tras rowerowych poza Warszawą oraz brak
ciągłości tras rowerowych w Warszawie
Niski poziom retencji wód opadowych (wysoki udział powierzchni
zabudowanej, spadający współczynnik lesistości)
Przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza
(pyłowe i dwutlenek azotu, akustyczne)
Przestarzała i niewystarczająco rozbudowana ciepłownicza sieć
przesyłowa
Niedostateczna podaż terenów inwestycyjnych
o odpowiednim uzbrojeniu

Największy w Polsce system roweru miejskiego
(jeden z największych w Europie)
Obecność terenów o wysokich walorach przyrodniczych,
w tym obszarów chronionych
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Szanse

Zagrożenia

Priorytetowe traktowanie transportu kolejowego przez Unię
Europejską
Duże środki finansowe UE przeznaczone na rozwój komunikacji
publicznej w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich
(z preferencją dla transportu szynowego)
Utrzymujący się pozytywny trend migracyjny zwiększający zasób
kapitału ludzkiego w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym
Możliwość wdrożenia sprawdzonych w innych metropoliach
rozwiązań (zarządczych, organizacyjnych, infrastrukturalnych)
Rosnąca rola technologii informacyjno-komunikacyjnych
w gospodarce oraz administracji
Trwałe przesunięcie akcentów w polityce spójności
w kierunku rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych
Pojawienie się przepisów prawnych regulujących współpracę
samorządów w obszarach funkcjonalnych miast
(tzw. ustawy metropolitalnej)
Wsparcie dla projektów wpisujących się w inteligentne
specjalizacje województwa mazowieckiego
Nacisk na innowacyjne rozwiązania w kształceniu technicznym
i zawodowym w polityce krajowej i europejskiej
Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa
i upowszechnienie się nowoczesnych technologii sprzyjających
zmniejszeniu zużycia energii
Znowelizowanie przepisów dotyczących tzw. „janosikowego”
zmniejszające obciążenia bogatych samorządów

Rosnąca konkurencja ze strony innych ośrodków metropolitalnych
(krajowych i zagranicznych)
Utrzymywanie się barier systemowych
(prawnych, administracyjnych) w obszarze transferu wiedzy
Niekorzystne zmiany demograficzne w kraju
(spadek liczby osób w wieku produkcyjnym)
Opóźnienie realizacji niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych
przez podmioty zewnętrzne (PKP PLK, GDDKiA)
Nieuporządkowana i nieskuteczna polityka przestrzenna państwa
przyczyniająca się do niekontrolowanej suburbanizacji
Powierzanie samorządom przez władze centralne nowych zadań
bez dodatkowych środków na ich realizację
Niekorzystne dla finansów samorządowych zmiany
w prawie finansowym (np. podniesienie kwoty wolnej
od podatku dochodowego od osób fizycznych)

Źródło: opracowanie własne

Na podstawie diagnozy strategicznej zidentyfikowano silne i słabe strony Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego, których dotyczyć będzie interwencja w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Określono także szanse i zagrożenia, które mogą wzmacniać lub
osłabiać czynniki wewnętrzne.
W oparciu o analizę interakcji pomiędzy poszczególnymi grupami czynników rozwoju,
a także wewnątrz poszczególnych grup, sformułowano obszary problemowe, których
powinna dotyczyć interwencja określona w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.
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   3. Wizja Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
Warszawski Obszar Funkcjonalny już w chwili obecnej jest najsilniejszym centrum rozwojowym
kraju, w związku z czym jego aspiracje sięgają poziomu europejskiego. W wyniku
realizacji działań zapisanych w Strategii, powinien stać się jednym z ważniejszych centrów
rozwojowych Europy Środkowej. Miejscem, w którym zawsze coś się dzieje i które tworzy
zróżnicowaną ofertę dla swoich mieszkańców. Trwała poprawa jakości życia mieszkańców
jest najważniejszym zadaniem stojącym przed władzami samorządowymi. Można
ją osiągnąć dzięki kształtowaniu właściwych proporcji w zarządzaniu kapitałem ekonomicznym,
społecznym i naturalnym (środowiskiem). W związku z powyższym działania będą prowadzone
we wszystkich ww. kierunkach.
Warszawski Obszar Funkcjonalny jest najbardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania w Polsce.
Dzięki swoim walorom jest ośrodkiem, do którego napływają mieszkańcy z całego kraju,
budując jego kapitał ludzki. Jest ośrodkiem skupiającym ludzi innowacyjnych i kreatywnych.
Jest to obszar odznaczający się większą niż reszta kraju otwartością mieszkańców, poziomem
zaufania. Mieszkańcy obszaru charakteryzują się wysokim poziomem inicjatywy, o czym może
świadczyć najwyższy w kraju odsetek osób prowadzących działalność gospodarczą. Warunki
dla jej prowadzenia będą się stale poprawiać dzięki rozwojowi oferty terenów inwestycyjnych
w oraz promowaniu gospodarki obszaru, co przełoży się na wzrost potencjału eksportowego
przedsiębiorstw.
Kluczowa dla rozwoju Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego jest współpraca i tworzony
przez nią efekt synergii działań poszczególnych podmiotów. Wysoki potencjał współtworzą
mieszkańcy i przedsiębiorstwa, a także instytucje krajowe i zagraniczne (administracja,
jednostki naukowe, stowarzyszenia przedsiębiorców, organizacje pozarządowe).

Wizja
Warszawski Obszar Funkcjonalny to wibrujące energią
europejskie centrum rozwoju, gdzie harmonijnie łączą
się wysoka jakość życia i doskonałe warunki biznesowe,
tworzone w oparciu o kreatywność mieszkańców, potencjał
współpracy i nowe technologie.
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   4. Cele i kierunki działań
Interwencja zaplanowana w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest
ukierunkowana na integrację Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, przy jednoczesnym
budowaniu jego przewag konkurencyjnych. Jest zgodna z dokumentami strategicznymi
poszczególnych gmin oraz wpisuje się w realizację celów rozwojowych województwa
mazowieckiego, a także kraju. Jednocześnie jest zgodna z polityką UE w zakresie rozwoju
miejskich obszarów funkcjonalnych.

Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego 2014-2020+ skoncentrowano na osiągnięciu trzech celów:
1. Zwiększenie dostępności usług publicznych
2. Rozwój sieci powiązań gospodarczych
3. Poprawa jakości przestrzeni
Przyjęte w Strategii cele zostały określone metodą partycypacyjną podczas warsztatów strategicznych.
Ich zakres wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych potrzeb gmin, a także ze zidentyfikowanych
zasobów i potencjałów Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, które wymagają dalszego
wzmocnienia. Każdemu z przekrojów analizy strategicznej prowadzonej w układzie społeczeństwogospodarka-przestrzeń przypisano jeden cel rozwojowy, dookreślony na poziomie kierunków
działań. Warszawski Obszar Funkcjonalny swoją koncepcję rozwoju zintegrowanego opiera na
usługach publicznych, rozwoju gospodarczym, usprawnieniu powiązań komunikacyjnych przy zachowaniu wartości przyrodniczych i kulturowych obszaru.
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Cel 1. Zwiększenie dostępności usług publicznych
Wzrost zapotrzebowania mieszkańców na usługi publiczne pociąga za sobą konieczność
podjęcia działań na rzecz zapewnienia wysokiej jakości, nowoczesnych i efektywnie
zarządzanych usług, które będą wyróżnikiem metropolii, nie tylko w skali kraju,
ale i Europy.
W ramach celu 1. realizowane będą następujące kierunki działań:
 1.1. Usługi informacyjne;
 1.2. Usługi edukacyjne;
 1.3. Usługi na rzecz aktywności mieszkańców.

Kierunek działań 1.1. Usługi informacyjne
Realizacja tego kierunku działań odpowiada na ograniczony dostęp mieszkańców oraz osób
odwiedzających obszar do informacji, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i informacji
będących w zasobach urzędów gmin.
Działanie to będzie realizowane przez m.in. projekty: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny,
E-Archiwum – dostęp do informacji publicznej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kierunek działań 1.2. Usługi edukacyjne
Realizacja tego kierunku działań odpowiada na potrzebę zwiększenia efektywności zarządzania
usługami edukacyjnymi, wobec istnienia wspólnego rynku edukacyjnego. Wynika z potrzeby
wzmacniania kapitału ludzkiego w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych dla rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy.
Działanie to będzie realizowane przez m.in. przedsięwzięcia: Rozwój kompetencji kluczowych dzieci
i młodzieży oraz Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Kierunek działań 1.3. Usługi na rzecz aktywności mieszkańców
Realizacja tego kierunku działań odpowiada na potrzebę poprawienia zakresu i jakości działań
na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru. Miejski styl życia oraz
trendy demograficzne sprawiają, że występują ograniczenia w dostępie do usług ułatwiających
powrót na rynek pracy, jak np. opieka nad dziećmi do 3 lat, czy działania nastawione
na aktywizację społeczną oraz integrację społeczną, w tym osób starszych i niepełnosprawnych.
Działanie to będzie realizowane przez m.in. przedsięwzięcia: E-Opieka – zintegrowany system
wsparcia usług opiekuńczych oparty na narzędziach TIK oraz Rozwój opieki nad dziećmi do lat 3.
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Cel 2. Rozwój sieci powiązań gospodarczych
Warszawski Obszar Funkcjonalny jako biegun wzrostu oraz najsilniejszy ośrodek gospodarczy
i naukowo-badawczy w Polsce ma wszelkie predyspozycje, aby konkurować w skali europejskiej
czy globalnej o czynniki rozwoju. Będzie to miało wpływ na dynamizację lokalnych gospodarek,
a co za tym idzie będzie prowadziło do poprawy jakości życia mieszkańców.
W ramach celu 2. realizowane będą następujące kierunki działań:
 2.1. Promocja gospodarcza;
 2.2. Tereny inwestycyjne;
 2.3. Kapitał ludzki.

Kierunek działań 2.1. Promocja gospodarcza
Kierunek działań zakłada realizację przedsięwzięć, zmierzających do wzmocnienia powiązań
zagranicznych gospodarki obszaru – w wymiarze proeksportowym oraz proinwestycyjnym.
Służyć temu będą działania na rzecz wykreowania i upowszechnienia wspólnego przekazu
promocyjnego (np. kampanie promocyjne, wydawnictwa branżowe, portale internetowe),
dostosowanego do poszczególnych rynków zagranicznych i środowisk biznesowych, a także
działania bezpośrednio wpływające na kształtowanie powiązań gospodarczych, m.in. takie jak
misje gospodarcze, udział w targach branżowych i inwestycyjnych, show roomy.
Działanie to będzie realizowane przez projekt: Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego.

Kierunek działań 2.2. Tereny inwestycyjne
W ramach tego kierunku działań przewiduje się stworzenie warunków dla lokalizacji podmiotów
gospodarczych, w szczególności prowadzących działalność innowacyjną i eksportową, poprzez
realizację zadań na rzecz uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych.
Działanie to będzie realizowane przez przedsięwzięcie: Rozwój oferty terenów inwestycyjnych
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kierunek działań 2.3. Kapitał ludzki
W ramach kierunku działań przewiduje się realizację projektów z zakresu wzmacniania
kompetencji kluczowych, skierowanych do dzieci i młodzieży. Ponadto realizowane będą
zadania ukierunkowane na zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego,
w szczególności w gimnazjach. Efekty tych działań będą miały przełożenie na gospodarkę
w dłuższym horyzoncie czasowym.
Kierunek działań będzie realizowany m.in. przez przedsięwzięcia: Rozwój kompetencji kluczowych
dzieci i młodzieży oraz Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
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Cel 3. Poprawa jakości przestrzeni
Przestrzeń jest nie tylko tłem dla zachodzących procesów społecznych i gospodarczych,
ale także ramą dla działalności człowieka, a często determinantą podejmowanych działań.
W kontekście wspólnych działań kluczowe jest postrzeganie przestrzeni Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego jako całości i racjonalne gospodarowanie nią, nie w granicach
poszczególnych gmin, ale całego obszaru.
W ramach celu 3. realizowane będą następujące kierunki działań:
 3.1. Powiązania komunikacyjne;
 3.2. Środowisko przyrodnicze i kulturowe.

Kierunek działań 3.1. Powiązania komunikacyjne
Realizacja tego kierunku działań jest odpowiedzią na wyzwanie jakie stawia przed Warszawskim
Obszarem Funkcjonalnym intensywność przepływów ludności zarówno w ujęciu dobowym,
jak i sezonowym. Warszawa jest miejscem pracy i nauki nie tylko dla osób zamieszkujących
obszar, ale także dla mieszkańców terenów bardziej oddalonych. Problemem dla obszaru jest
niewystarczająca przepustowość obwodowego układu komunikacyjnego wokół Warszawy,
zarówno w kontekście wyprowadzenia ze stolicy ruchu tranzytowego, jak i rozwoju komunikacji
lokalnej pomiędzy gminami podwarszawskimi.
Kierunek działań będzie realizowany m.in. przez przedsięwzięcia: Rozwój sieci dróg rowerowych
oraz Rozwój sieci parkingów P+R.

Kierunek działań 3.2. Środowisko przyrodnicze i kulturowe
W ramach dążenia do budowy gospodarki niskoemisyjnej przyjaznej środowisku i efektywnego
korzystania z istniejących zasobów energii przewiduje się działania zwiększające efektywność
energetyczną głównie w sektorach transportu publicznego, ciepłownictwa i budownictwa.
Dziedzictwo kulturowe jest zasobem, który należy chronić i wzmacniać dla osiągania
celów rozwoju Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym wzrostu jego atrakcyjności
i konkurencyjności. W ramach kierunku przewiduje się realizację na obszarze projektów
z zakresu ochrony obiektów zabytkowych i poprawy dostępności do zasobów kultury. Przyczyni
się to do wzmocnienia potencjału turystycznego obszaru.
Kierunek działań będzie realizowany przez m.in. przedsięwzięcia: Rozwój sieci dróg rowerowych
oraz Rozwój sieci parkingów P+R, a także przez projekty komplementarne i towarzyszące.
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   5. Finansowanie
Finansowanie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ bazuje na środkach unijnych dedykowanych
bezpośrednio na wdrażanie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz
na uzupełniających je środkach gmin, stanowiących wkład własny w projektach.

165 756 619 €

kwota przewidziana na przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
141 057 011 EUR

Europejski Fundusz Społeczny
23 699 608 EUR

Alokacja środków na instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych została
przeznaczona na realizację 11 przedsięwzięć, w ramach siedmiu priorytetów inwestycyjnych
Unii Europejskiej (Tabela 2). We wszystkich przedsięwzięciach planuje się zastosowanie
bezzwrotnego dotacyjnego mechanizmu finansowego, z co do zasady maksymalnym 80%
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

271 244 490 €

kwota, będąca uzupełnieniem środków ZIT, przewidziana na realizację przedsięwzięć
z zakresu rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego
systemu ciepłowniczego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
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Tabela 2. Przedsięwzięcia finansowane w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
Priorytet
inwestycyjny
UE

Oś
priorytetowa
RPO WM

Alokacja
środków UE
(EUR)

Wkład
własny

2c

II

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny

13 527 050

20%

2c

II

E-Archiwum – dostęp do informacji publicznej
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

3 502 701

20%

2c

II

E-Opieka – zintegrowany system wsparcia usług
opiekuńczych oparty na narzędziach TIK

5 000 000

20%

2c

II

Kalkulator wartości nieruchomości
gruntowych

5 861 723

20%

3a

III

Rozwój oferty terenów inwestycyjnych
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

11 579 348

20%

3b

III

Promocja gospodarcza Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego

5 680 606

20%

4e

IV

Rozwój sieci dróg rowerowych

63 848 065

20%

4e

IV

Rozwój sieci parkingów P+R

33 057 518

20%

8iv

VIII

Rozwój opieki nad dziećmi do lat 3

12 776 522

20%*

10i

X

Rozwój kompetencji kluczowych dzieci
i młodzieży

8 423 086

20%*

10iv

X

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

2 500 000

20%*

Nazwa przedsięwzięcia ZIT

* zgodnie z zapisami Aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego możliwe jest uzyskanie środków
z budżetu państwa z przeznaczeniem na część wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z EFS
Źródło: opracowanie własne.
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  6. Projekty uwzględnione w Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+
Wybór projektów do realizacji w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
prowadzony jest w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym, zgodnie z regulacjami
dotyczącymi wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskich Funduszy
Strukturalnych i Inwestycyjnych perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
E-usługi publiczne
 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny
Projekt zapewni wielopłaszczyznową interakcję
turystów odwiedzających Warszawski Obszar
Funkcjonalny
oraz
umożliwi
korzystanie
z usług publicznych przez mieszkańców
przy wykorzystaniu technologii mobilnych.
Jego założeniem jest stworzenie systemu
mikrolokalizacji opartego o nadajniki (beacony)
oraz aplikację mobilną łączącą się z nadajnikami
za pomocą technologii Bluetooth Low Energy
4.0 (BLE). Aplikacja będzie kompatybilna
z powszechnie dostępnymi na rynku czytnikami ekranów oraz ze smartfonami. System
mikrolokalizacji ułatwi mieszkańcom oraz turystom korzystanie z komunikacji miejskiej,
infrastruktury i oferty instytucji kulturalnych, atrakcji turystycznych oraz usług administracji
publicznej. Ważnym czynnikiem przemawiającym za realizacją projektu jest udogodnienie
dla osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z dysfunkcją wzroku, poprzez
umożliwienie swobodniejszego poruszania się po terenie.
 E-Archiwum – dostęp do informacji publicznej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie
udostępniania informacji archiwalnej. Projekt zakłada stworzenie elektronicznego systemu
dostępu do baz informacji archiwalnej dla mieszkańców oraz pracowników urzędów gmin.
Dokumenty znajdujące się w archiwach urzędów zostaną zdigitalizowane oraz zapisane
w plikach umożliwiających ich przeglądanie. Pliki będą opisane przy pomocy metadanych oraz
zostaną umieszczone w cyfrowych archiwach urzędów gmin.
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 E-Opieka – zintegrowany system wsparcia usług opiekuńczych oparty
na narzędziach TIK
Celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług
opiekuńczych poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia opartego
na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych. System
wsparcia będzie składał się z Centrum Zarządzania świadczącego
teleusługi dla podopiecznych oraz urządzeń umożliwiających
podopiecznym kontakt z Centrum Zarządzania (np.: przycisk SOS, telefon
komórkowy, czytniki parametrów życiowych), a także sieci współpracy
z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami.
 Kalkulator wartości nieruchomości gruntowych
Projekt zakłada stworzenie bezpłatnego
narzędzia do wyceny wartości nieruchomości
oraz mapy średnich wartości nieruchomości
gruntowych dla mieszkańców, pracowników
jednostek
samorządu
terytorialnego,
rzeczoznawców, inwestorów oraz innych osób
zainteresowanych dostępem do informacji
o wartościach nieruchomości gruntowych
z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Gospodarka
 Rozwój oferty terenów inwestycyjnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
W ramach konkursu wspierane będą
projekty, które mają na celu podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej metropolii
warszawskiej poprzez uporządkowanie
i przygotowanie wybranych terenów inwestycyjnych. Szanse na wsparcie finansowe
będą miały przedsięwzięcia prowadzące
do nadania terenom inwestycyjnym
nowych funkcji gospodarczych poprzez
uzbrojenie w media, a także budowę lub
modernizację układu komunikacyjnego
związanego bezpośrednio z ich obsługą,
co stworzy warunki stymulujące rozwój
gospodarczy.
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 Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
Głównym
celem
projektu
jest umiędzynarodowienie firm
z
obszaru
metropolitarnego
stolicy. Projekt skierowany jest
do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, w tym start-upów. Firmy te, obok doradztwa
i szkoleń dotyczących interesujących ich rynków zagranicznych,
otrzymają wsparcie w postaci uczestnictwa w międzynarodowych targach, misjach
gospodarczych, spotkaniach B2B i konferencjach, a ponadto wsparcie promocyjne (reklama,
broszury, katalogi etc.).

Edukacja ogólna i przedszkolna na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
 Rozwój opieki nad dziećmi do lat 3
Głównym założeniem konkursu
jest aktywizacja zawodowa osób
sprawujących opiekę nad dziećmi
do lat 3, poprzez zwiększenie
liczby miejsc opieki, w tym
m.in. utworzenie nowych lub
rozwój istniejących żłobków lub
klubów malucha czy dziennego
opiekuna. Zwiększenie liczby jakże
potrzebnych miejsc opieki dla
najmłodszych umożliwi łatwiejszy
powrót do pracy osobom po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych.
Środki finansowe pozyskane w ramach konkursu będą mogły być wykorzystane m.in.
na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakup i montaż wyposażenia i pomocy
wspierających prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, sfinansowanie
żywienia dzieci, a także wynagrodzenia personelu.
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 Rozwój kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży
W ramach konkursu wspierane będą projekty mające na celu kształcenie kompetencji
kluczowych oraz kreowanie właściwych
postaw/umiejętności u dzieci i młodzieży niezbędnych na rynku pracy, w tym
kompetencji: matematyczno-przyrodniczych,
informatycznych i porozumiewania się
w językach obcych, a także postaw/umiejętności: kreatywności, innowacyjności, pracy
zespołowej czy postaw przedsiębiorczych.
Osiągnięcie tych założeń będzie możliwe
poprzez zaplanowaną w projektach realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, wdrożenie nowych eksperymentalnych form i programów nauczania oraz wyposażenie szkół/placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.
 Doradztwo edukacyjno-zawodowe
W ramach konkursu wspierane będą projekty mające na celu
rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpracę
z rynkiem pracy, m.in. dzięki: podnoszeniu lub uzyskaniu kwalifikacji
nauczycieli realizujących zadania
z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzeniu Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.
Środki będzie można także
wykorzystać na wzmocnienie
współpracy szkół z rynkiem pracy
poprzez rozpoznanie potrzeb rynku pracy i promowanie kształcenia
zawodowego.
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Transport niskoemisyjny
 Rozwój sieci dróg rowerowych
W ramach konkursu wspierane będą
projekty dotyczące budowy, przebudowy
lub wytyczenia wydzielonych dróg dla
rowerów, w tym oznakowanie przejazdów,
pasów dla rowerów i wyznaczenie śluz
rowerowych oraz przejazdów rowerowych
przez skrzyżowania. Nowo wybudowane
trasy rowerowe będą stanowiły doskonałą
alternatywę dla środków transportu
wysokoemisyjnego podczas dojazdów do pracy. Drogi rowerowe przewidziane do realizacji
w ramachTrasęZintegrowane
Inwestycje Terytorialne będą bezpośrednio połączone z węzłami
rowerową zrealizowano w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej
komunikacyjnymi m.in. ze stacją kolejową, parkingiem „Parkuj i Jedź”, przystankiem
autobusowym, stacją metra. Nowo powstałe ścieżki mają stanowić element spójnej sieci
umożliwiającej mieszkańcom przemieszczanie się pomiędzy gminami Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego.
 Rozwój sieci parkingów P+R
W ramach konkursu wspierane będą projekty zwiększające dostępność
oraz standardy transportu miejskiego poprzez budowę lub przebudowę
węzłów przesiadkowych. Działanie to jest dedykowane osobom,
które dojeżdżają z przedmieść bądź mniejszych miejscowości do
miasta. Lokalizacja parkingów „Parkuj i Jedź” będzie skoordynowana
z istniejącym transportem miejskim. Parkingi będą posiadały zarówno
miejsca postojowe dla aut, jak i dla rowerów.
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Projekty komplementarne
Cele rozwojowe Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego będą realizowane poprzez
projekty komplementarne przewidziane do współfinansowania w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekty komplementarne zostały
zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 w trybie pozakonkursowym.
Tabela 3. Lista projektów komplementarnych (pozakonkursowych), zgłoszonych do dofinansowania
w ramach Priorytetów Inwestycyjnych 4.v. oraz 4.vi, Osi Priorytetowych I i VI Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Lp.

Tytuł projektu

Podmiot zgłaszający
projekt

Status
projektu
(podstawowy
/rezerwowy)

Szacunkowa
wartość
dofinansowania
(mln EUR)

Priorytet inwestycyjny 4.v, VI Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020
1.

Budowa trasy tramwajowej
do Wilanowa wraz z zakupem taboru
oraz infrastrukturą towarzyszącą

Tramwaje Warszawskie
Sp. z o.o.

podstawowy

131,04

2.

Budowa wybranych odcinków tras
tramwajowych w Warszawie wraz
z zakupem taboru

Tramwaje Warszawskie
Sp. z o.o.

podstawowy

26,94

3.

Zakup taboru autobusowego
(130 niskopodłogowych autobusów
niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą
towarzyszącą

Miejskie Zakłady
Autobusowe
Sp. z o.o.

podstawowy

42,53

4.

Budowa tramwaju na Gocław
w Warszawie wraz z zakupem taboru

Tramwaje Warszawskie
Sp. z o.o.

podstawowy

14,65

5.

Zakup taboru tramwajowego
dla obsługi tras tramwajowych
w Warszawie

Tramwaje Warszawskie
Sp. z o.o.

rezerwowy

49,62

6.

Rozbudowa i przebudowa tras
tramwajowych na obszarze
prawobrzeżnej Warszawy

Tramwaje Warszawskie
Sp. z o.o.

rezerwowy

29,49

7.

Budowa i przebudowa tras
tramwajowych na obszarze
lewobrzeżnej części Warszawy

Tramwaje Warszawskie
Sp. z o.o.

rezerwowy

14,60
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Lp.

Tytuł projektu

Podmiot zgłaszający
projekt

Status
projektu
(podstawowy
/rezerwowy)

Szacunkowa
wartość
dofinansowania
(mln EUR)

Priorytet inwestycyjny 4.v, I Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020

8.

Budowa sieci ciepłowniczej
i przyłączenie do warszawskich
źródeł wysokosprawnej kogeneracji
obiektów zasilanych z likwidowanych
indywidualnych i zbiorowych źródeł
niskiej emisji zlokalizowanych
na rewitalizowanych obszarach dzielnic
Praga Południe, Praga Północ oraz
Targówek w m.st. Warszawie – etap I

Veolia Energia
Warszawa S.A.

podstawowy

0,87

9.

Modernizacja warszawskiej sieci
ciepłowniczej na terenie Miasta
Stołecznego Warszawy w celu
ograniczenia emisji dwutlenku węgla
i poprawy efektywności energetycznej
– etap I

Veolia Energia
Warszawa S.A.

podstawowy

12,40

10.

Likwidacja węzłów grupowych
wraz z budową sieci ciepłowniczej
i indywidualnych węzłów cieplnych
w rejonach zwartej zabudowy
wielorodzinnej m.st. Warszawy
na obszarach o przekroczonych
dopuszczalnych poziomach
zanieczyszczeń powietrza – Węzły
Indywidualne dla Warszawy – etap II

Veolia Energia
Warszawa S.A.

podstawowy

5,93

11.

Budowa sieci ciepłowniczej celem
likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji
na osiedlu Skorosze w Warszawie

Veolia Energia
Warszawa S.A.

podstawowy

5,84

12.

Modernizacja warszawskiej sieci
ciepłowniczej na terenie Miasta
Stołecznego Warszawy w celu
ograniczenia emisji dwutlenku węgla
i poprawy efektywności energetycznej
– etap II

Veolia Energia
Warszawa S.A.

podstawowy

4,59

13.

Budowa sieci ciepłowniczej
i przyłączenie do warszawskich
źródeł wysokosprawnej kogeneracji
obiektów zasilanych z likwidowanych
indywidualnych i zbiorowych źródeł
niskiej emisji zlokalizowanych
na rewitalizowanych obszarach dzielnic
Praga Południe, Praga Północ oraz
Targówek w m.st. Warszawie - etap II

Veolia Energia
Warszawa S.A.

rezerwowy

1,10
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Podmiot zgłaszający
projekt

Status
projektu
(podstawowy
/rezerwowy)

Szacunkowa
wartość
dofinansowania
(mln EUR)

14.

Likwidacja węzłów grupowych
wraz z budową sieci ciepłowniczej
i indywidualnych węzłów cieplnych
w rejonach zwartej zabudowy
wielorodzinnej m.st. Warszawy
na obszarach o przekroczonych
dopuszczalnych poziomach
zanieczyszczeń powietrza – Węzły
Indywidualne dla Warszawy – etap III

Veolia Energia
Warszawa S.A.

rezerwowy

1,83

15.

Modernizacja warszawskiej sieci
ciepłowniczej na terenie Miasta
Stołecznego Warszawy w celu
ograniczenia emisji dwutlenku węgla
i poprawy efektywności energetycznej
– etap III

Veolia Energia
Warszawa S.A.

rezerwowy

7,09

16.

Budowa sieci ciepłowniczej celem
wykorzystania warszawskich źródeł
wysokosprawnej kogeneracji na
potrzeby cieplne budynków zasilanych
z likwidowanej nieefektywnej
ciepłowni w Międzylesiu

Veolia Energia
Warszawa S.A.

rezerwowy

3,37

17.

Budowa sieci ciepłowniczej w celu
dostawy ciepła pochodzącego
z wysokosprawnej kogeneracji
do odbiorców w Pruszkowie i Piastowie,
zasilanych obecnie z wysokoemisyjnej,
likwidowanej Elektrociepłowni Pruszków
oraz nowych odbiorców w dzielnicach
Warszawy: Ursus, Bemowo i Włochy

Veolia Energia
Warszawa S.A.

rezerwowy

30,12

Lp.

Tytuł projektu

Priorytet inwestycyjny 4.vi., I Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

18.

Budowa sieci ciepłowniczej celem
wykorzystania wysokosprawnej
kogeneracji na terenach
nowych obszarów rozwojowych
Warszawskiego Systemu
Ciepłowniczego – etap I

Veolia Energia
Warszawa S.A.

podstawowy

2,67

19.

Budowa sieci ciepłowniczej celem
wykorzystania wysokosprawnej
kogeneracji na terenach
nowych obszarów rozwojowych
Warszawskiego Systemu
Ciepłowniczego – etap II

Veolia Energia
Warszawa S.A.

podstawowy

1,77

20.

Budowa sieci ciepłowniczej oraz
przepompowni przy ul. Jutrzenki
w celu wykorzystania wysokosprawnej
kogeneracji na potrzeby nowego
budownictwa rewitalizowanych
obszarów poprzemysłowych
w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Veolia Energia
Warszawa S.A.

podstawowy

13,82
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Status
projektu
(podstawowy
/rezerwowy)

Szacunkowa
wartość
dofinansowania
(mln EUR)

Lp.

Tytuł projektu

Podmiot zgłaszający
projekt

21.

Budowa sieci ciepłowniczej celem
wykorzystania wysokosprawnej
kogeneracji na terenach rozproszonych
obszarów rozwojowych Warszawskiego
Systemu Ciepłowniczego
– Prawobrzeżna Warszawa

Veolia Energia
Warszawa S.A.

podstawowy

4,44

22.

Budowa sieci ciepłowniczej celem
wykorzystania wysokosprawnej
kogeneracji na terenach
rozproszonych obszarów
rozwojowych Warszawskiego Systemu
Ciepłowniczego – Lewobrzeżna
Warszawa

Veolia Energia
Warszawa S.A.

podstawowy

3,74

23.

Budowa sieci ciepłowniczej celem
wykorzystania wysokosprawnej
kogeneracji na terenach
nowych obszarów rozwojowych
Warszawskiego Systemu
Ciepłowniczego – etap III

Veolia Energia
Warszawa S.A.

rezerwowy

0,71

Źródło: opracowanie własne

Fot. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
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Przedsięwzięcia towarzyszące
W ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego 2014-2020+ wyodrębniono projekty towarzyszące, skorelowane w sposób
funkcjonalny i/lub tematyczny z projektami i przedsięwzięciami przewidzianymi do realizacji
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Do ww. projektów towarzyszących
zaliczamy m.in.:
 projekty z zakresu rozwoju sieci metra w Warszawie
• Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II,
• Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III;
 projekty z zakresu budowy i przebudowy
dróg warszawskiego węzła drogowego
w sieci TEN-T
• Modernizacja ciągu ulic Marsa –
Żołnierska, odcinek węzeł Marsa –
granica miasta – etap II,
• Przebudowa ciągu ulic: Marywilska Czołowa – Polnych Kwiatów na odcinku
Trasa Toruńska – ul. Mehoffera – etap I,
• Przebudowa ul. Marynarskiej na odcinku
ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego,
• Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na
odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski
do węzła z planowaną trasą ekspresową S2;
 projekty z zakresu rozwoju kolei aglomeracyjnej/metropolitalnej m.st. Warszawy
• Modernizacja Stacji Techniczno-Postojowej Warszawa Szczęśliwice,
• Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I,
• Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II.
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   7. Podsumowanie
Podczas wielomiesięcznych prac nad budowaniem współpracy oraz wypracowaniem planu
działania określonego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ samorządy uczestniczące w tym procesie podkreślały,
że dla przyszłości wszystkich gmin najistotniejsza jest integracja obszaru oraz zwiększenie
możliwości wykorzystania jego szans rozwojowych dla poprawy warunków i jakości
życia mieszkańców. To mieszkańcy obszaru: ich kreatywność, zaangażowanie, otwartość
są podstawą, punktem wyjścia do wspólnych działań władz samorządowych, aby metropolia
warszawska stała się jednym z ważniejszych centrów rozwojowych Europy Środkowej.
Zielone światło dla wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na Mazowszu, poprzez
pozytywne zaopiniowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+, zostało zapalone. Procesy rozpoczęte. Najbliższe
miesiące pokażą jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w pierwszej kolejności i jaki będą
miały faktyczny wpływ na życie mieszkańców metropolii.
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