UCHWAŁA Nr 178/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do zmiany Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 30 ust. 5 pkt 2 lit. a,
art. 38 ust. 2 i 3 oraz art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz.
217), uwzględniając zapisy art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006 (Dz. U. UE z 2013 r., seria L, Nr 347, str. 320), art. 7 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu
i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. U. UE z 2013 r.,
seria L, Nr 347, str. 289) oraz art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE z 2013 r., seria L, Nr 347, str. 470), Zarząd
Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§1
1. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 wyraża pozytywną opinię do zmiany Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, (wersja 4.0) przyjętej Uchwałą
nr 4/I/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia
Krakowska z dnia 12 stycznia 2017 r., w sprawie zmiany treści uchwały nr 1/IV/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia
19 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wersja 4.0), zmienionej uchwałą nr 1/VI/2015
Nadzwyczajnego Wlanego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia
17 grudnia 2015 r. oraz uchwałą nr 8/II/2016 Nadzwyczajnego Wlanego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 12 lipca 2016 r.
2. Zmiany, o których mowa w § 1 ust. 1, wprowadzone w ramach aktualizacji Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
polegają na:
1) w rozdziale VII Priorytety rozwojowe i działania do realizacji w formule ZIT:
a) zapis w Tabeli wskaźników rezultatu dla działania 1.1.1: Promowanie
przedsiębiorczości, poprzez budowę i rozbudowę metropolitalnej sieci stref
aktywności gospodarczej (SAG) wraz z obsługującą je infrastrukturą otrzymuje
brzmienie:
 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach
inwestycyjnych - 64

b) zapisy w Tabeli 4. Wskaźniki Strategii ZIT powiązane z realizacją RPO WM oraz
POliŚ otrzymują brzmienie:


Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych – 115



Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach
inwestycyjnych - 64



Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych – 1



Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych – 5

2) aktualizacji danych oraz usunięciu i wprowadzeniu nowych projektów w załączniku nr 3 do
Strategii zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały.

§2
1. W ramach aktualizacji Strategii dokonuje się identyfikacji następujących projektów służących
realizacji Strategii ZIT zgłoszonych do realizacji w trybie pozakonkursowym:
1) Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Biskupice,
2) Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej Nowa Huta Przyszłości,
3) Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie,
4) Termomodernizacja zabytkowego budynku d. zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22
w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum
Fotografii w Krakowie,
5) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Michałowicach,
6) Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Modlnica,
7) Infrastruktura dla potrzeb zintegrowanej komunikacji aglomeracyjnej w gminie Czernichów
- etap I,
8) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej
w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny,
9) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska – Mydlniki-Wapiennik,
10) Droga rowerowa Jeziorzany, Ściejowice, Piekary, Kryspinów, Budzyń, Cholerzyn,
skomunikowane szybką komunikacją aglomeracyjną,
11) Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina,
12) Budowa trasy rowerowej Modlnica-Kraków,
13) Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Liszki,
14) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu na terenie Gminy
Niepołomice,
15) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Batorskiej na terenie
Gminy Niepołomice,

16) Rozbudowa ZZO Skawina,
17) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Świątniki Górne - etap I,
18) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Świątniki Górne - etap II,
19) Rozbudowa drogi powiatowej łączącej gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T - etap I,
20) Rozbudowa drogi powiatowej łączącej gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T - etap II,

2. Listę projektów służących realizacji Strategii ZIT zgłoszonych do realizacji w trybie
pozakonkursowym określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Uchwałę przekazuje się Zarządowi Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami
Operacyjnymi.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego są
jednym z instrumentów rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Zgodnie z ustawą o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020, jednym z warunków realizacji ZIT jest opracowanie strategii ZIT oraz jej pozytywne
zaopiniowanie w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania przez: (a) instytucję zarządzającą RPO
w zakresie możliwości finansowania ZIT w ramach tego programu oraz (b) ministra właściwego
do spraw rozwoju regionalnego – w zakresie zgodności z umową partnerstwa oraz możliwości
finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych, jeżeli strategia ZIT przewiduje
tego typu projekty.
Zgodnie z ustawą, strategia ZIT określa w szczególności: diagnozę obszaru realizacji ZIT wraz
z analizą problemów rozwojowych; cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, oczekiwane
rezultaty oraz wskaźniki rezultatu i produktu powiązane z realizacją RPO; propozycje kryteriów
wyboru projektów w trybie konkursowym; wstępną listę projektów wybieranych w trybie
pozakonkursowym wraz z informacją na temat sposobu ich identyfikacji oraz powiązania z innymi
projektami, w tym projektami wybieranymi w trybie pozakonkursowym pozytywnie
zaopiniowanymi przez właściwą instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym;
a także źródła jej finansowania; warunki i procedury obowiązujące w realizacji strategii ZIT.
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
(wersja 4.0) została przyjęta uchwałą nr 1/IV/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 19 sierpnia 2015 r. oraz przekazana Instytucji
Zarządzającej RPO WM ww. terminie celem ustawowego zaopiniowania. Zgodnie z Uchwałą
nr 1367/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2015 r. Instytucja
Zarządzająca RPO WM wyraziła pozytywną opinię do przedmiotowej Strategii.
W dniu 17 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia
Krakowska uchwałą nr 1/VI/2015 przyjęło zmianę Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, (wersja 4.0) z dnia 19 sierpnia
2015 r., która następnie w dniu 18 grudnia 2015 r., została przekazana do Instytucji
Zarządzającej RPO WM celem ustawowego zaopiniowania. Zgodnie z Uchwałą nr 206/16
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 lutego 2016 r. Instytucja Zarządzająca RPO WM
wyraziła pozytywną opinię do przedmiotowej zmiany Strategii.
Następnie w dniu 12 lipca 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Metropolia Krakowska uchwałą nr 8/II/2016 przyjęło kolejną zmianę Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, (wersja 4.0) z dnia
19 sierpnia 2015 r., która następnie w dniu 14 lipca została przekazana do opiniowania. Zgodnie
z Uchwałą nr 1227/2016 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2016 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WM wyraziła pozytywną opinię do przedmiotowej zmiany Strategii.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w dniu
12 stycznia 2017 r. uchwałą nr 4/I/2017 przyjęło następną zmianę Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, (wersja 4.0) z dnia
19 sierpnia 2015 r., która następnie w dniu 16 stycznia 2017 r. została przekazana
do opiniowania.

Zmiany w Strategii ZIT przyjęte Uchwałą nr 4/I/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. dotyczą:
 treści Rozdziału VII Priorytety rozwojowe i działania do realizacji w formule ZIT.
 treści załącznika nr 3 do Strategii Wykaz projektów zgłoszonych do realizacji w ramach
trybu pozakonkursowego.

Celem niniejszej Uchwały jest wyrażenie stanowiska Instytucji Zarządzającej RPO WM
w przedmiocie zmiany Strategii ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, przedłożonej
przez Związek ZIT, mając na uwadze formalne zobowiązania Instytucji Zarządzającej wynikające
z: (a) ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 – w zakresie możliwości finansowania Strategii ZIT
ze środków RPO WM oraz (b) Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów
na lata 2014-2020 – w odniesieniu do procesu identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym.
Mając na uwadze powyższe, Instytucja Zarządzająca RPO WM pozytywnie opiniuje zmianę
Strategii ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjętą uchwałą nr 4/I/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia
12 stycznia 2017 r., co jednocześnie oznacza dokonanie identyfikacji kolejnych 20 projektów
służących realizacji Strategii ZIT zgłoszonych do realizacji w trybie pozakonkursowym.
Konsekwencją identyfikacji będzie wpisanie projektów do Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020 – Załącznik 4. Wykaz projektów zidentyfikowanych
przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego. W tym miejscu
należy wyraźnie wskazać, iż uzyskanie dofinansowania przez zidentyfikowane projekty będzie
możliwe w przypadku pozytywnego wyniku procedury wyboru projektów, przeprowadzonej
na podstawie kryteriów wyboru projektów zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący Regionalny
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zgodności z Umową
Partnerstwa i RPO WM, a także spełnienia wymogów wynikających z innych właściwych
dokumentów. Na etapie opiniowania strategii ZIT w przypadku identyfikowanych projektów na
podstawie przekazanych fiszek projektowych nie jest możliwe w przypadku niektórych projektów
jednoznaczne rozstrzygnięcie kwestii zgodności z w/w dokumentami, dlatego też kwestia ta
będzie weryfikowana na etapie właściwej oceny w oparciu o pełną dokumentację konkursową
i przypadku braku spełnienia omawianych warunków przez zidentyfikowane projekty, nie będą
one mogły otrzymać dofinansowania.
W związku ze specyfiką przyjętego trybu wyboru przedsięwzięć, opartego o realizację projektów
pozakonkursowych, nowe inwestycje wskazane w liście podstawowej projektów stanowiącej
załącznik nr 3 do Strategii ZIT przyjętej Uchwałą nr 4/I/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 12 stycznia 2017 r., poddane zostały
identyfikacji zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020
(Dz. U. z 2016 poz. 217).
Analiza wskazanych powyżej inwestycji dokonana została pod kątem spełniania kryteriów
identyfikacji projektów pozakonkursowych:
1) z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymogów szczegółowych, wykazały co do zasady
zgodność z celami programu operacyjnego – inwestycje wpisują się w założenia programowe,
a ich realizacja zapewni realizację celów programowych poprzez osiągnięcie wskaźników
wynikających z SzOOP RPO WM;

2) spełniły warunki ustawowe związane z zastosowaniem trybu pozakonkursowego:
 nastąpiło jednoznaczne określenie podmiotu (tj. przyszłego wnioskodawcy) przy
uwzględnieniu zakazu podejmowania dodatkowych działań w celu wyłonienia takiego
podmiotu,
 strategiczność projektu – inwestycje wskazane zostały w dokumencie strategicznym, jakim
jest Strategia ZIT i stanowią podstawę do realizacji przyjętych w dokumencie założeń.
3) inwestycje są możliwe do realizacji w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie
projektów - absorbują dostępną alokację – w celu dokonania przeliczenia alokacji dla
wprowadzanych projektów przyjętej w euro IP ZIT zastosował kurs przeliczeniowy
1 EUR = 4,19 PLN. Ostateczna wysokość dofinansowania zostanie określona w umowie
o dofinansowanie projektów;
4) wykonalność – lista inwestycji zamieszczonych w ramach wstępnej listy projektów
pozakonkursowych stanowiącej załącznik do Strategii ZIT – wskazuje najważniejsze
zamierzenia inwestycyjne w perspektywie 2014-2020 planowane do realizacji poprzez
instrument ZIT. Na liście znajdują się projekty będące obecnie na etapie koncepcyjnym,
których realizacja jest szczególnie istotna z punktu widzenia realizacji Strategii ZIT. Etap
przygotowania inwestycji nie daje podstaw do stwierdzenia braku wykonalności technicznej
inwestycji. Przedstawione koszty i terminy realizacji mają charakter szacunkowy, niemiej
jednak fakt, iż inwestycje zostały wykazane na liście projektów stanowiącej załącznik
do Strategii ZIT pozwala beneficjentom, dla których środki zostały zarezerwowane
na sfinalizowanie etapu przygotowawczego, a następnie rozpoczęcie fazy realizacyjnej.

Projekty znajdujące się na wstępnej liście projektów stanowiącej załącznik do Strategii ZIT
zostają zidentyfikowane, co skutkuje:
(a) ostatecznym uznaniem projektu za projekt wybierany do dofinansowania w trybie
pozakonkursowym;
(b) zobowiązaniem IZ RPO WM do wpisania projektu w celach informacyjnych do wykazu
projektów zidentyfikowanych, stanowiącego załącznik do SzOOP. Wpis ten następuje
najpóźniej w okresie 3 miesięcy od dnia zidentyfikowania projektu;
(c) zobowiązaniem potencjalnego wnioskodawcy do przystąpienia do opracowywania wniosku
o dofinansowanie i złożenia go w określonym przez właściwą instytucję terminie;
(d) uruchomieniem monitoringu i ewentualnego wsparcia przygotowania zidentyfikowanego
projektu ze środków programu operacyjnego;
(e) możliwością integrowania projektów.
Zadania w zakresie pkt (a), (c)-(e) należą do Instytucji Pośredniczącej ZIT.

