
Miasta w europejskiej polityce spójności 

Agnieszka Dawydzik 
Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
*** 

VIII Konferencja Krakowska  
Kraków, 16 czerwca 2015 r. 

 



Nowe rozwiązania w polityce spójności 

 
Minimalnie 5% środków EFRR musi 

zostać przeznaczone na realizację art. 7, 
czyli poprzez: oś priorytetową, program 

operacyjny lub ZIT 
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 55% alokacji przeznaczonej na realizację art. 7 będzie wdrażana poprzez 
wielotematyczne osie priorytetowe. 

 42% alokacji będzie wdrażanych przez ZIT. 

 3 programy będą wyłącznie dedykowane realizacji art. 7 EFRR (Bruksela, 
Sztokholm i włoski program dla metropolii z udziałem 25% EFS z odrębnej osi 
priorytetowej). 
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Realizacja artykułu 7 Rozporządzenia 
Ogólnego 1301/2013 

Źródło: M. Łukaszewska-Krawiec, DG REGIO, Zakopane 20.01.15 r.  



Środki alokowane na art. 7 
Rozporządzenia Ogólnego 1301/2013 

Środki alokowane na art. 7 

Szacunkowa alokacja na art. 7 w stosunku do całości 
krajowych środków EFRR 

 Największy udział: państwa członkowskie, które mają największą alokację EFRR 
ogółem. 

 Alokacja w 12 państwach członkowskich:  

PL, RO, CZ, IT, ES, DE, HU, PT, FR, BG, EL, SK  
stanowi ok. 90% całkowitej alokacji na art.7 

 Najniższe alokacje w 6 państwach członkowskich:  

IE, FI, AT, MT, DK, LU stanowią ok. 1% całkowitej alokacji na art. 7 

 

Źródło: M. Łukaszewska-Krawiec, DG REGIO, Zakopane 20.01.15 r.  



 
Wymiar miejski w okresie 2014-2020 

  

Miasta wojewódzkie i 
ich obszary 

funkcjonalne 

Miasta i dzielnice miast 
wymagające rewitalizacji  

Inne obszary interwencji w układzie 
terytorialnym - zależnie od decyzji 
instytucji zarządzającej RPO 

 Obszary miejskie jako obszary koncentracji terytorialnej interwencji:  

 (1) miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne 

 (2) miasta i dzielnice miast wymagających rewitalizacji 

 

 Szeroki katalog działań w programach krajowych i regionalnych 

 Podejście terytorialne szczególnie wzmocnione w RPO, POIŚ, POPW 

 Specjalne instrumenty wsparcia terytoriów określone w RPO (ZIT, RLKS, inne jak np. 
RIT, SIT, ZPT, kontrakty regionalne). 

 ok. 6,3 mld euro na 17 
Strategii ZIT (RPO, PO IiŚ, 
PO PW i PO PT) 

 

 NPR – ok. 25 mld PLN w KPO i RPO 
 Łódź i Bytom (po 104 mln euro), 

Wałbrzych (ZIT – 193 mln euro) 
 LPR 

 

 Powszechne podejście 
terytorialne (7 ZIT 
subregionalnych, inne 
mechanizmy typu RIT, 
ZPT, itp.) 

 ok. 0,74 mld euro 



Dziękuję za uwagę 
 

www.mir.gov.pl 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

 
 
 


