Programowanie Rozwoju
Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Założenia projektu
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Działania w projekcie zmierzające do wyznaczenia OMW

Projekt realizuje cele i założenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
w zakresie terytorializacji polityk przestrzennych i rozwojowych
w obszarze powiązanym funkcjonalnie z m.st. Warszawą

Delimitacja MBPR

Analiza zasięgów
wspólnej infrastruktury
sieciowej

Weryfikacja zasięgu przy
zachowaniu metodologii
delimitacji OMW
przeprowadzonej w 2005 r.

Wskazanie jednostek
kluczowych dla OMW
z punktu widzenia
sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, systemu
zbierania odpadów itp.

• podstawa
sprawozdawczości i
opracowań Urzędu
Statystycznego
• rozszerzenie analizy o
powiązania funkcjonalne i
przepływy

• określenie obszarów o
znacznym
niedopasowaniu podaży
sieci do popytu
• możliwość wprowadzenia
systemu integracji

Analiza struktury
wewnętrznej OF

Analiza dynamiczna
JST

Obszar funkcjonalny
nie jest jednorodny
pod względem
funkcjonalnym.

Znalezienie jednostek
o najbardziej intensywnych
zmianach.

• określenie typów
obszarów do których
kierowane będą
określone instrumenty
wsparcia

• identyfikacja
uwarunkowań zmian
• określenie rodzaju
ścieżek rozwojowych
typów gmin i predykcji ich
dalszego przebiegu

Jednostki OMW zostaną poddane kompleksowej diagnozie ze szczególnym uwzględnieniem potencjałów,
konkurencyjności, przepływów.

Grupy docelowe objęte projektem

Do realizacji projektu zidentyfikowano 2 grupy docelowe projektu:
wszystkie gminy OMW, a w szczególności aktywni uczestnicy projektu wybrani ze względu na ich specyfikę oraz
uczestnicy warsztatów strategicznych, konsultanci, eksperci, którzy zostaną włączeni do projektu w drodze
uspołecznienia prac i promocji wyników.

!
Projekt wspomagający integrację OMW będzie realizowany w formule otwartej
dla wszystkich jst Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Ze względu na uczestnictwo Samorządu Województwa Mazowieckiego w projekcie, efekty i produkty projektu
zostaną uwzględnione w aktualizacjach regionalnych dokumentów strategicznych i operacyjnych.

Partnerzy projektu

Samorząd
Województwa

reprezentowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego

Izabelin

gmina wiejska - funkcje rezydencjalne; największym problemem jest
presja środowiska przyrodniczego oraz brak alternatywnych połączeń
drogowych z Warszawą

Legionowo

gmina miejska - opierająca rozwój na wyspecjalizowanych usługach dla
ludności,w tym infrastrukturze sportowej. Wg KPZK - miasto
subregionalne

Lesznowola

gmina wiejska - problemem jest bardzo szybki rozwój zabudowy
mieszkaniowej oraz brak odpowiednio zorganizowanej komunikacji
zbiorowej z Warszawą

Ząbki

Piaseczno

gmina miejska - dynamiczny rozwój funkcji mieszkaniowej, wymagająca
pobudzenia przedsiębiorczości, tożsamości lokalnej mieszkańców i
rozwoju komunikacji z Warszawą
gmina miejsko-wiejska - dynamiczny rozwój funkcji mieszkaniowej,
wymagająca odtworzenia potencjału przemysłowego oraz rozwoju
powiązań komunikacyjnych z Warszawą

Cele projektu

Wzmocnienie
powiązań
funkcjonalnych

Wsparcie
funkcjonowania
OMW
zgodnie z polityką
rozwojową kraju
i województwa
mazowieckiego

Wzmocnienie
współpracy
pomiędzy JST

• identyfikacja, zdiagnozowanie i dostosowanie
oczekiwanej interwencji w ujęciu terytorialnym
• włączenie gmin w proces formułowania Strategii i
Programów Rozwoju

Wspólne
zaprogramowanie
wizji i celów

• konsultacja i uzgadnianie celów w ramach
warsztatów strategicznych

Operacjonalizacja
celów Strategii

• programy będą przełożeniem celów na konkretne
działania i projekty

Przygotowanie JST
do roli beneficjentów
ZIT

• idea współpracy wymaga zmiany sposobu
myślenia i postrzegania sąsiadującej gminy

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez szereg zintegrowanych ze sobą działań, zgodnie z metodyką
planowania strategicznego.

Działania realizowane w projekcie i harmonogram

- Opis Promocja i
Opracowanie Planu Komunikacji Społecznej, który ma integrować
upowszechnienie
działania samorządów biorących udział w projekcie.
informacji

- Harmonogram Cały okres
realizacji projektu

Wyznaczenie
obszaru
funkcjonalnego

Opracowanie zasięgu terytorialnego obszaru funkcjonalnego
m.st. Warszawy na podstawie 4 analiz.

Diagnoza OMW

Opracowanie szczegółowej analizy społeczno-gospodarczej OMW,
z wykorzystaniem nowych, jak i wcześniejszych badań.

wrzesień 2014

Opracowanie
Strategii rozwoju

Analiza SWOT/TOWS, warsztaty strategiczne, przygotowanie
dokumentu Strategii, która będzie stanowiła podstawę do zawarcia
porozumienia partnerskiego pomiędzy JST OMW.

grudzień 2014

Wypracowanie
Programów
Rozwoju

Praca grup roboczych oraz opracowanie Programów Rozwoju na
podstawie wyników prac GR.

Opracowanie
GR przy wsparciu ekspertów opracują dokumentację projektową
dokumentacji dla
dla wybranych projektów.
projektów

Maj-lipiec 2014

luty 2015

marzec 2015

Zakładane rezultaty, produkty realizacji projektu

- Prognozowane rezultaty realizacji projektu z uwzględnieniem aspektów jakościowych i ilościowych -
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Badania i analizy służące do
wyznaczenia diagnozy OMW

•
•
•
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Dokument
Strategii Rozwoju OMW

•

wykorzystanie badań i analiz w dokumencie Strategii
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Programy Rozwoju

•

katalogi inwestycji wspierających wraz ze wskazaniem możliwych
źródeł finansowania
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Promocja współpracy
samorządowej

•
•

wspólny logotyp OMW
strona internetowa
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Dokumentacja projektowa

•

opracowanie dokumentacji wynikającej z założeń projektów

delimitacja OMW
diagnoza OMW
analiza SWOT/TOWS

Struktura działań podejmowanych w projekcie

Wyznaczenie
obszaru funkcjonalnego

Diagnoza społecznogospodarcza OMW

Analiza SWOT/TOWS

STRATEGIA

Opracowanie wizji oraz wyznaczenie celów

Cel 1

Cel 2

Cel 3

Cel X

Program 1

Program 2

Program 3

Program 4

Uspołecznienie

PROGRAMY
Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Projekt

Budowanie
partnerstw
między JST

Zarządzanie projektem

Komitet Sterujący
• Lider projektu i Uczestnicy projektu
• zarządzanie strategiczne projektem
• kontrola merytoryczna
• upowszechnienie standardów współpracy
• opracowanie listy rankingowej projektów

Grupy robocze
• przedstawiciele JST biorących udział w projekcie
• opracowanie Programów Rozwoju wraz z listą
kluczowych projektów

Zespół projektowy
• koordynator projektu
• członek merytoryczny
• specjalista ds. promocji
• specjalista ds. rozliczeń
• członek ze strony MBPR
• członkowie ze strony gmin partnerskich

Warsztaty strategiczne

• wypracowanie celów w ramach Strategii

Dane kontaktowe

Maciej Fijałkowski

!
!

Dyrektor

!

Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
Urząd m.st. Warszawy

!

Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skr. poczt. 5
tel. 22 443 07 50
fax 22 443 07 98
www.um.warszawa.pl
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