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CEL SPOTKANIA

Poszerzenie

Zaktualizowanie

Usystematyzowanie

Wiedzy na temat Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych/Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych



1. Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne/Regionalne Inwestycje 

Terytorialne: podstawy prawne, założenia, 
zasady funkcjonowania, zadania Związków 

ZIT/RIT



Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 

Polska otrzyma łącznie ok. 82,5 mld euro 
z EFRR, EFS i FS 

alokacja na RPO WSL 2014-2020: 3,47 mld euro
(w tym ok. 28% EFS i 72% EFRR)



Najważniejsze zasady w funduszach europejskich 2014-2020

KONCENTRACJA KOORDYNACJA KOMPLEMENTARNOŚĆ

DECENTRALIZACJA DODATKOWOŚĆ
WYMIAR 

TERYTORIALNY



Programy krajowe
/Ministerstwo Rozwoju jest Instytucją 

Zarządzającą, wskazującą Instytucje 

Wdrażające/ 82,5 mld euro

PO WER
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, 

Rozwój

PO PC
Program Operacyjny Polska Cyfrowa

PO IC
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

PO PW
Program Operacyjny Polska Wschodnia

PO IiŚ
Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko, w tym m. in.:

projekty z kontraktów terytorialnych, takie jak drogi, linie 
kolejowe

alokacja dla projektów ZIT, w tym dla woj. śląskiego:
- transport ok. 194 mln euro
- termomodernizacje i sieci ciepłownicze, ok. 240 mln euro

Regionalne Programy Oper.

/Zarządy województw jako Instytucje 

Zarządzające/ 

RPO WŚL. 3,47 mln euro, w tym m.in.:

Zintegrowane/Regionalne 
Inwestycje Terytorialne 

(ZIT/RIT)
wyodrębniona alokacja dla 4 

subregionów w tym dla Subregionu 

Centralnego:

- EFS: ok. 99 mln euro

- EFRR: 693 119 911 mln euro

OSI – Obszar Strategicznej 

Interwencji
(wydzielona alokacja dla Bytomia – 100 

mln euro i Radzionkowa – 5 mln euro)



ZIT to narzędzie do wdrażania strategii terytorialnych
w sposób zintegrowany. Nie jest to działanie ani 

subpriorytet żadnego Programu operacyjnego. Pozwala 
natomiast państwom członkowskim na implementację 
Programów operacyjnych w sposób przekrojowy oraz 

uzyskiwanie finansowania 
z różnych osi priorytetowych jednego lub kilku Programów 
operacyjnych, co zapewnia przystosowanie zintegrowanej 

strategii dla określonego terytorium.



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) stanowią
nową formę współpracy samorządów, przy realizacji
projektów współfinansowanych ze środków funduszy
europejskich.

Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze
województw wspólnie ustalają cele i wskazują
inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia ze środków
europejskich w ramach regionalnych programów
operacyjnych.



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego

Współpraca 
samorządów

Władze 
województwa



Działania wdrażane za pośrednictwem ZIT 
przyczynią się do realizacji celów tematycznych 
odpowiednich osi priorytetowych powiązanych 

Programów operacyjnych, 
a także do realizacji celów rozwojowych 

strategii terytorialnej. Mogą one obejmować 
inwestycje ze środków EFRR, EFS i FS. 

Łączenie fizycznych inwestycji w infrastrukturę 
ze środków EFRR z inwestycjami w kapitał  

ludzki ze środków EFS jest szczególnie istotne 
w przypadku zrównoważonego rozwoju 

obszarów miejskich.



Rozwój 
obszarów 
miejskich

EFS

EFRR

FS



Zintegrowane 
Inwestycje 

Terytorialne

Zawarcie 
partnerstwa przez 

samorządy

Partnerstwo 
w formie 

stowarzyszenia 
lub związku 

międzygminnego

Przygotowanie 
wspólnie Strategii 

ZIT





Strategia ZIT Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego jest narzędziem,
które w jasny i precyzyjny sposób
przedstawia:
 zdiagnozowane problemy gospodarcze,

środowiskowe, klimatyczne,
demograficzne i społeczne mające one
wpływ na obszar Subregionu
Centralnego,

 sposoby rozwiązania problemów na
gruncie operacyjno-wdrożeniowym m.in.
w postaci propozycji typów projektów
do realizacji.



Zintegrowane 
wykorzystanie 

funduszy – potencjał 
osiągania lepszych, 

połączonych 
wyników przy takich 

samych kwotach 
inwestycji 

publicznych

Wzmocnienie 
pozycji podmiotów 
ze szczebla poniżej 

regionalnego 
dzięki zarządzaniu 

przez nie ZIT

Budowanie 
trwałych 

partnerstw

Pomoc 
w odblokowaniu 
niekorzystnego 
potencjału na 

poziomie 
lokalnym, 
miejskim 

i regionalnym

Związki ZIT



Związki ZIT/RIT w Polsce

• 14 państw członkowskich 
UE korzysta z instrumentu 
ZIT

• W Polsce ZIT-y 
realizowane są na terenie 
miast wojewódzkich 
i powiązanych z nimi 
obszarach funkcjonalnych

• Poza ośrodkami 
wojewódzkimi ZIT-y mogą 
być realizowane także na 
terenie miast o 
charakterze regionalnym 
i subregionalnym

• Ogółem w skład 
wszystkich ZIT-ów w 
Polsce wchodzi 350 gmin

• Łączny budżet ZIT-ów 
wynosi 3,748 mld EUR



Związek Subregionu 
Centralnego

Związek Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Woj. Śl.
obejmuje:
• podregion bytomski,
• podregion gliwicki,
• podregion katowicki,
• podregion sosnowiecki,
• podregion tyski.

W skład Związku wchodzi 81 jst:
• 14 miast na prawach powiatu,
• 8 powiatów,
• 28 gmin miejskich i miejsko-wiejskich,
• 31 gmin wiejskich.



Pełnienie 
funkcji IP ZIT 

RPO WSL 
2014-2020

Obsługa 
projektów

Monitoring i 
sprawozdawczość 

z realizacji ZIT 

Ocena złożonych 
projektów pod 

kątem zgodności 
ze Strategią ZIT 

(EFS + EFRR)

Ocena 
merytoryczna 

złożonych 
projektów 

(EFRR)

Współpraca w 
przygotowywaniu 
harmonogramów 

naborów

Współpraca 
przy wyborze 

ekspertów 
zewnętrznych



Pozostałe 
zadania 

statutowe

Wspieranie 
partnerstwa, 

współdziałanie 
z innymi 

organizacjami

Wspieranie funkcji 
metropolitalnych

Wsparcie 
kompetencyjne 

dla Członków 
Związku 

Pozyskiwanie 
środków 

europejskich

Wspieranie 
innowacyjności i 
konkurencyjności



Przy pomocy instrumentu ZIT podejmowane będą działania mające na celu:

zwiększenie potencjału 
inwestycyjnego na terenach 

brownfield

zwiększenie udziału energii 
pochodzącej z OZE

poprawę efektywności 
energetycznej w sektorze 

publicznym i 
mieszkaniowym

wzrost atrakcyjności 
transportu publicznego

zwiększenie ilości 
unieszkodliwionych 

odpadów

rozbudowę systemu 
oczyszczania ścieków

ochronę zasobów 
naturalnych

poprawę dostępu do usług 
społecznych oraz 

aktywizację społeczno-
gospodarczą na obszarach 

rewitalizowanych

zwiększenie dostępu do 
wychowania 

przedszkolnego oraz 
kształcenia zawodowego



Subregion Południowy

Gminy wchodzące w skład Subregionu Południowego:

Bestwina
Bielsko-Biała
Brenna
Buczkowice
Cieszyn
Chybie
Czechowice-Dziedzice
Czernichów
Dębowiec
Gilowice
Goleszów
Hażlach
Istebna
Jasienica
Jaworze
Jeleśnia
Koszarawa
Kozy

Lipowa
Łękawica
Łodygowice
Milówka
Porąbka
Radziechowy-Wieprz
Rajcza
Skoczów
Szczyrk
Strumień
Ślemień
Świnna
Ustroń
Ujsoły
Węgierska Górka
Wilamowice
Wilkowice
Wisła

Zebrzydowice
Żywiec
Powiat bielski
Powiat cieszyński
Powiat żywiecki



Subregion Północny

Gminy wchodzące w skład Subregionu Północnego:

Miasto Częstochowa – Lider Porozumienia
Miasto Blachownia
Powiat Częstochowski
Gmina Dąbrowa Zielona
Miasto i Gmina Koniecpol
Gmina Janów
Gmina Kamienica Polska
Miasto Kłobuck
Powiat Kłobucki
Gmina Kłomnice
Gmina Konopiska
Miasto i Gmina Koziegłowy
Gmina Kruszyna
Miasto Krzepice
Gmina Lelów
Gmina Lipie
Gmina Miedźno
Gmina Mstów

Gmina Mykanów
Powiat Myszkowski
Miasto Myszków
Gmina Niegowa
Gmina Olsztyn
Gmina Opatów
Gmina Panki
Gmina Poczesna
Gmina Popów
Gmina Poraj
Gmina Przyrów
Gmina Przystajń
Gmina Rędziny
Gmina Starcza
Gmina Wręczyca Wielka
Miasto i Gmina Żarki



Subregion Zachodni

Gminy wchodzące w skład Subregionu Zachodniego:

Czerwionka-Leszczyny
Gaszowice
Godów
Gorzyce
Jastrzębie-Zdrój
Jejkowice
Kornowac
Krzanowice
Krzyżanowice
Kuźnia Raciborska
Lubomia
Lyski
Pszów
Marklowice

Mszana
Nędza
Pietrowice Wielkie
Rudnik
Racibórz
Radlin
Rybnik
Rydułtowy
Świerklany
Wodzisław Śląski
Żory
Powiat raciborski
Powiat rybnicki
Powiat wodzisławski



Alokacja środków
ZIT RPO WSL 2014-2020 

ok. 693 mln EUR 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR)

na tzw. projekty „twarde”

ok. 100 mln EUR
z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS)

na tzw. projekty „miękkie”

Na realizację ZIT/RIT zostanie przeznaczone 1 107 808 551 Euro, 
w tym 135 942 551 Euro z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i 971 866 000 Euro z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.



2. Strategie ZIT/RIT w województwie śląskim



Strategia ZIT 
Misja ZIT SC

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego zapewniają osiąganie spójności wewnętrznej jego terytorium

i niwelowanie problemów stojących na przeszkodzie pełnemu aktywowaniu potencjałów inteligentnego oraz metropolitalnego rozwoju

Cele 

strategiczne SC
CS1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i spójności społeczno-gospodarczej SC CS2. Zdrowe środowisko życia w SC dzięki zmniejszonej antropopresji

Priorytety P1.1. Gospodarka i miejsca pracy
P1.2. Aktywność społeczna i zapobieganie 

wykluczeniom

P2.1. Ochrona powietrza i efektywność 

energetyczna
P2.2. Ochrona zasobów przyrody

Działania

D1.1.1.

Przywrócenie funkcji 

gospodarczych na 

obszarach 

zdegradowanych

D1.1..2.

Wyrównywanie szans 

wejścia i powrotu na 

rynek pracy

D1.1.3

Wzmacnianie 

zdolności 

adaptacyjnej 

pracowników 

i przedsiębiorców

D1.2.1.

Wzmocnienie 

lokalnych 

potencjałów rozwoju 

oraz kompleksowa 

rewitalizacja

D1.2.2.

Zapewnienie 

dostępu do 

dziedzictwa 

przyrodniczego

D2.1.1.

Równoważenie 

mobilności

D2.1.2. 

Zapobieganie niskiej 

emisji 

w nieruchomościach 

publicznych 

i budynkach 

mieszkaniowych

D2.2.1. 

Bezpieczne 

gospodarowanie 

odpadami

D2.2.2.

Racjonalizacja 

gospodarki wodno-

ściekowej

Cele 

szczegółowe

C1.1.1.1.

Ulepszone warunki 

do rozwoju MŚP

C1.1.1.2.

Zwiększone 

kompetencje uczniów 

szkół kształcących 

w zawodach

C1.1.2.1.

Obniżenie skali 

bezrobocia 

długookresowego

C1.1.2.2.

Rozwój 

przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia

C1.1.2.3.

Poprawa dostępności do 

usług opiekuńczych nad 

dziećmi do lat 3 

i nieobligatoryjnej 

edukacji przedszkolnej

C1.1.3.1.

Złagodzenie skutków 

zmian strukturalnych 

w gospodarce 

C1.2.1.1.

Zwiększona 

aktywizacja 

społeczno-

gospodarcza ludności 

zamieszkującej 

rewitalizowane tereny

C1.2.1.2.

Lepszy dostęp do 

usług społecznych 

dla osób 

wykluczonych lub 

zagrożonych 

wykluczeniem

C1.2.2.1.

Wzmocnione 

mechanizmy 

ochrony 

różnorodności 

biologicznej 

w regionie

C2.1.1.1.

Zwiększona 

atrakcyjność 

transportu 

publicznego dla 

pasażerów

C2.1.2.1.

Zwiększony poziom 

produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych

C2.1.2.2.

Zwiększona 

efektywność 

energetyczna 

w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym

C2.2.1.1.

Zwiększony udział 

unieszkodliwionych 

odpadów komunalnych i 

niebezpiecznych 

(azbest)

C2.2.2.1.

Zwiększony 

odsetek ludności 

korzystającej 

z systemu 

oczyszczania 

ścieków zgodnego 

z dyrektywą 

dotyczącą ścieków 

komunalnych



Strategia RIT – Subregion Południowy 

CEL GŁÓWNY: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

W OPARCIU O REGIONALNY POTENCJAŁ OBSZARU 

FUNKCJONALNEGO SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO,

ZAPEWNIAJĄCY SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ,

GOSPODARCZĄ, INFRASTRUKTURALNĄ ORAZ 

ŚRODOWISKOWĄ

Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów 

obszaru funkcjonalnego subregionu południowego

Cel RIT II. Zwiększenie potencjału edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie umiejętności i kompetencji 

mieszkańców subregionu południowego do potrzeb rynku pracy poprzez poprawę jakości, atrakcyjności 

i elastyczności edukacji zawodowej

Cel RIT III. Zapewnienie spójności społecznej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną 

terytoriów zmarginalizowanych obszaru funkcjonalnego subregionu południowego



Strategia RIT – Subregion Północny 

CEL GŁÓWNY: Subregion Północny – bogaty różnorodnością miejsc 
i kultury życia – podejmuje wyzwania o jak najlepsze wykorzystanie 

szans i okazji rozwojowych dla kształtowania  i  umacniania  spójności  
jego  terytorium oraz  tworzenia  warunków sprzyjających 

samorealizacji jednostek, rodzin i grup społecznych. 

CEL 1. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców Subregionu Północnego 

CEL 2. Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju Subregionu poprzez efektywne wykorzystanie zasobów 

Priorytet A.
Subregion Północny obszarem rozwoju gospodarczego opartego na kreatywności i wiedzy mieszkańców

Priorytet  B.
Subregion  Północny  obszarem  równych  szans,  spójnym pod  względem społecznym

Priorytet  C.
Subregion Północny bogaty różnorodnością kulturową i przyrodniczą, chroniący wysoką jakość środowiska naturalnego poprzez 
efektywne wykorzystanie zasobów.

Priorytet  D.
Wzmocnienie  regionotwórczych funkcji  Częstochowy  oraz  jej  powiązań z otaczającym obszarem funkcjonalnym



Strategia RIT – Subregion Zachodni 

CEL GŁÓWNY: Subregionu Zachodni jako obszar zrównoważonego i trwałego rozwoju, 
stwarzającego mieszkańcom korzystne warunki życia i pracy w wolnym od  emisji  środowisku, w  

oparciu  o dostęp  do  usług  publicznych o  wysokim  standardzie 
i dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej, zapewniający możliwości adaptacyjne swoim 

mieszkańcom w obliczu dynamicznych przemian dotykających region

Cel Strategiczny 1.
Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i spójności społeczno-gospodarczej Subregionu Zachodniego.

Cel Strategiczny 2.
Zdrowe środowisko życia dzięki zmniejszonej antropopresji w Subregionie Zachodnim.



3. Miejsce ZIT/RIT w RPO WSL 2014-2020



Numer poddziałania Nazwa poddziałania Wartość alokacji
(w euro)

Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy

7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających 
bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT

2 837 703

7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT 5 638 961

7.4.1. Outplacement – ZIT 3 092 495

Oś Priorytetowa VIII – Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - ZIT 5 807 941

8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju 
przedsiębiorstwa - ZIT

1 831 070

8.3.1. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki 
zdrowotnej - ZIT

1 294 531

Poddziałania ZIT



Numer poddziałania Nazwa poddziałania Wartość alokacji
(w euro)

Oś Priorytetowa IX – Włączenie społeczne

9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT 21 544 915

9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT 19 240 457

Oś Priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT 8 109 392

11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT 25 941 662

11.4.1. Kształcenie ustawiczne - ZIT 4 638 759

RAZEM 99 977 886

Poddziałania ZIT



Numer poddziałania Nazwa poddziałania Wartość alokacji
(w euro)

Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy

7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających 
bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

1 401 651

7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT 2 098 499

Oś Priorytetowa VIII – Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT* 424 950

8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju 
przedsiębiorstwa – RIT**

402 600

Poddziałania RIT

* - Rybnik i Częstochowa 
** - Rybnik



Numer poddziałania Nazwa poddziałania Wartość alokacji
(w euro)

Oś Priorytetowa IX – Włączenie społeczne

9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT 6 540 930 

9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT 7 176 630

Oś Priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT 4 679 374

11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT 11 539 606

11.4.2. Kształcenie ustawiczne - RIT 1 700 425

RAZEM 35 964 665

Poddziałania RIT



Numer poddziałania Nazwa poddziałania Termin naboru

Oś Priorytetowa VIII – Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

8.1.1.
8.1.2. 

Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT
Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Zachodni

Październik 2018

8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa 
– RIT Północny

Październik 2018

Oś Priorytetowa IX – Włączenie społeczne

Najbliższe konkursy

9.1.1.
9.1.2.

Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT
Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT 

(wszystkie)

Październik 2018
Wrzesień 2018

Oś Priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Południowy Październik 2018



Numer poddziałania Nazwa poddziałania Termin naboru

Oś Priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

11.4.1.
11.4.2.

Kształcenie ustawiczne – ZIT
Kształcenie ustawiczne - RIT

Listopad 2018
Listopad 2018

Najbliższe konkursy



4. Dobre praktyki we wdrażaniu projektów 
ZIT/RIT



Wnioskodawca – Świętochłowice w 
partnerstwie z PUP

Okres realizacji: 01.03.2017 –
31.07.2018

Tytuł projektu: Znajdź swoje miejsce

Poddziałanie 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach 

rewitalizowanych – ZIT



Et
ap

 I Określenie 
indywidualnej 
ścieżki rozwoju Et

ap
 II Szkolenia/kursy 

podnoszące 
kwalifikacje 
i umiejętności 
zawodowe

Et
ap

 II
I Staż połączony 

z doradztwem 
zawodowym



Wnioskodawca – Fundacja Rozwoju Lokalnego 
w partnerstwie z miastem Knurów

Okres realizacji: 01.03.2017 –
31.07.2018

Tytuł projektu: Nowa szansa na 
zatrudnienie

Poddziałanie 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach 

rewitalizowanych – ZIT



Formy 
wsparcia

Opracowanie 
IPD

Coaching
ścieżki 

zawodowej 
oraz wsparcie 

psychologiczne

Szkolenia 
przygotowujące 
do egzaminów 

certyfikowanych

Szkolenia 
zawodowe

Szkolenia 
IT

Szkolenia 
miękkie

Staże 
zawodowe



Wnioskodawca – miasto Ruda Śląska

Okres realizacji: 01.01.2017 –
31.12.2018

Tytuł projektu: Projekt praca. Obszar 
rewitalizacji – obszarem nowych 

możliwości

Poddziałanie 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach 

rewitalizowanych – ZIT



Wsparcie Doradcy 
Klienta

• Współpraca 
z pracodawcami;

• Analiza potrzeb 
uczestników;

• Opracowanie IPD;

• Poradnictwo 
zawodowe 

i pośrednictwo 
pracy

Szkolenia

• Wskazane na 
podstawie 
oczekiwań 

pracodawców

• Określone na 
podstawie analizy 
grupy docelowej

Staże

• I ścieżka: po 
ukończeniu 

szkolenia i zdaniu 
egzaminów

• II ścieżka: jako 
możliwość 

nabycia 
doświadczenia 
zawodowego 
i praktycznych 
umiejętności 

w miejscu pracy



Wnioskodawca – Agencja Rozwoju 
Lokalnego S.A., Sosnowiec

Okres realizacji: 01.07.2017 –
30.06.2020

Tytuł projektu: Wiatr w żagle

Poddziałanie 7.4.1. Outplacement – ZIT



Wsparcie merytoryczne 
przed założeniem 

działalności gospodarczej

Wsparcie na rozpoczęcie 
i prowadzenie 

działalności gospodarczej

Wsparcie merytoryczne 
po założeniu działalności 

gospodarczej



Projekty dotyczące 
aktywnej integracji 

oraz  usług społecznych 
i zdrowotnych



Diagnoza problemów, 
Uczestników

Ustalenie ścieżki 
reintegracji

Udzielenie wsparcia 
w projekcie



Ustalenie ścieżki reintegracji

Przesłanki definiujące osobę zagrożoną ubóstwem/wykluczeniem społecznym

Określenie sytuacji na rynku pracy
Rodzaj potrzebnych 
instrumentów wsparcia



I i II 
profil 

pomocy

Aktywizacja 
społeczna

Usługi 
społeczne

Usługi 
zdrowotne

Usługi 
edukacyjne



III profil 
pomocy

Aktywizacja 
społeczna

Aktywizacja 
zawodowa

Usługi 
zawodowe

Usługi 
społeczne

Usługi 
zdrowotne

Usługi 
edukacyjne



Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

Wsparcie 
skoncentrowane 

na 
osobie/rodzinie 

zagrożonej 
wykluczeniem 

społecznym

Rozwój usług

Wsparcie 
opiekunów 

osób 
niesamodzieln

ych

Deinstytucj
onalizacja

Wsparcie w 
projekcie



Wnioskodawca – Zawiercie

Okres realizacji: 01.01.2017 –
31.12.2017

Tytuł projektu: I ETAP - Rozwój usług 
społecznych na terenie miasta Zawiercie

Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne 
i zdrowotne – ZIT



Placówka 
dziennego 

wsparcia dzieci i 
młodzieży

Wypożyczalnia 
sprzętu 

rehabilitacyjnego

Eliminacja 
ograniczenia 

udziału w życiu 
społecznym



Wnioskodawca – Gliwice 

Okres realizacji: 01.01.2017 –
30.06.2018

Tytuł projektu: Usługi społeczne na start – usługi 
społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie 
Miasta Gliwice

Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne 
i zdrowotne – ZIT



Usługi pedagogiczno-treningowe

Usługi samopomocy (study circle)

Usługi prowadzenia gospodarstwa domowego 
i domowych finansów

Usługi profilaktyki wykluczenia mieszkaniowego 
(doradca osoby zadłużonej)

Usługi terapii i rozwoju rodziny

Usługi profilaktyki uzależnień



Wnioskodawca – Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób 
z upośledzeniem umysłowym „Koło” w Bytomiu 

Okres realizacji: 01.01.2017 –
31.12.2018

Tytuł projektu: Mieszkania chronione szansą na 
niezależne funkcjonowanie osób z 
niepełnosprawnością intelektualną

Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne 
i zdrowotne – ZIT



Opieka 
i zajęcia

Wyposażenie 
+ koszty 

bieżącego 
utrzymania

Dosto
sowan

ie 
placó
wki



Wnioskodawca – Fundacja Śląskie 
Hospicjum dla Dzieci  

Okres realizacji: 01.01.2017 –
30.11.2018

Tytuł projektu: Centrum Opieki Dziennej dla 
nieuleczalnie chorych dzieci z terenu Subregionu 

Centralnego województwa śląskiego

Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne 
i zdrowotne – ZIT



Koszty opieki 
nad dziećmi, np. 

wyżywienie, 
personel, 

ubezpieczenie

Prowadzenie 
szkoleń, 

materiały 
szkoleniowe

Dostosowanie 
pomieszczeń, 
wyposażenie



5. Szanse płynące z realizacji projektów ZIT/RIT 
oraz rekomendacje na perspektywę 2021-2027



Określono 5 nowych celów tematycznych:

1) Europa bardziej inteligentna wspierająca:
innowacje, 
cyfryzację, 
transformację gospodarczą,
sektor małych i średnich przedsiębiorstw.



2) Europa bezemisyjna i bardziej przyjazna dla środowiska:

wdrażająca porozumienie paryskie

inwestująca 

w transformację sektora energetycznego, 

w odnawialne źródła energii,

w walkę ze zmianą klimatu.



3) Europa lepiej połączona poprzez inwestycje w

sieć transportu strategicznego,

sieć cyfrową.



4) Europa o silniejszym wymiarze społecznym, 
realizująca cele europejskiego filaru praw socjalnych i 
inwestująca:

w wysokiej jakości zatrudnienie, 

edukację, 

umiejętności, 

integrację społeczną,

równy dostęp do opieki zdrowotnej.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en


5) Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu:

lokalnych strategii rozwoju,

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich            
w całej UE.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Anna Kalinowska


