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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(druk nr 840) 

 

U S T A W A    z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW 

W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI FINANSOWANYCH W PERSPEKTYWIE 

FINANSOWEJ 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) 

Art. 30. 

1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zwane dalej "ZIT", są instrumentem rozwoju 

terytorialnego, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia ogólnego oraz w art. 7 

rozporządzenia EFRR. 

2. W ramach regionalnego programu operacyjnego ZIT: 

1)   są realizowane na terenie miast będących siedzibą władz samorządu województwa lub 

wojewody i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, 

2)   mogą być realizowane na terenie innych miast i obszarów powiązanych z nimi 

funkcjonalnie 

- wyznaczonych zgodnie z warunkami określonymi w umowie partnerstwa. 

3. ZIT są realizowane przez wyodrębnione działania lub poddziałania w ramach co najmniej 

dwóch osi priorytetowych regionalnego programu operacyjnego finansowanych z dwóch 

funduszy strukturalnych. 

4. ZIT są zarządzane przez związek ZIT utworzony w formach współpracy jednostek 

samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), albo przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie umowy lub porozumienia o współpracy w celu 

wspólnej realizacji ZIT zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 

położonymi na obszarze realizacji ZIT, na zasadach określonych w umowie albo 

porozumieniu. 

5. Warunkami realizacji ZIT są: 

1)   powołanie związku ZIT albo zawarcie umowy lub porozumienia, o których mowa w 

ust. 4, pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego położonymi na obszarze 
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realizacji ZIT, określonym przez zarząd województwa w regionalnym programie 

operacyjnym; 

2)   opracowanie przez podmioty, o których mowa w ust. 4, strategii ZIT, o której mowa 

w art. 7 rozporządzenia EFRR i art. 12 rozporządzenia EFS, oraz jej pozytywne 

zaopiniowanie w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania przez: 

a)  instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym - w zakresie 

możliwości finansowania ZIT w ramach tego programu, 

b)  ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wykonującego zadania 

państwa członkowskiego - w zakresie zgodności z umową partnerstwa oraz 

możliwości finansowania projektów, o których mowa w ust. 7, z krajowych 

programów operacyjnych, jeżeli strategia ZIT to przewiduje; 

3)   zawarcie porozumienia lub umowy dotyczących realizacji ZIT pomiędzy podmiotami, 

o których mowa w ust. 4, a właściwą instytucją zarządzającą, zawierających w 

szczególności zakres powierzonych zadań, obejmujących co najmniej udział 

podmiotów, o których mowa w ust. 4, w wyborze projektów do dofinansowania przez 

właściwą instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym oraz 

współpracę z tą instytucją przy przygotowywaniu kryteriów wyboru projektów dla 

wyodrębnionych działań lub poddziałań służących realizacji ZIT. 

6. Strategia ZIT oraz jej zmiany są przygotowywane przez podmioty, o których mowa w ust. 

4, we współpracy z właściwą instytucją zarządzającą regionalnym programem 

operacyjnym oraz przyjmowane przez związek ZIT w formie uchwały albo przez 

jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w umowie albo 

porozumieniu, o których mowa w ust. 4. 

7. Strategia ZIT może być realizowana również przez projekty wybierane w ramach 

krajowych programów operacyjnych. 

8. Strategia ZIT określa w szczególności: 

1)   diagnozę obszaru realizacji ZIT wraz z analizą problemów rozwojowych; 

2)   cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, oczekiwane rezultaty i wskaźniki 

rezultatu i produktu powiązane z realizacją regionalnego programu operacyjnego; 

3)   propozycje kryteriów wyboru projektów w trybie konkursowym; 

4)   wstępną listę projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym wraz z informacją 

na temat sposobu ich identyfikacji oraz powiązania z innymi projektami, w tym 
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projektami wybieranymi w trybie pozakonkursowym pozytywnie zaopiniowanymi 

przez właściwą instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym; 

5)   źródła jej finansowania; 

6)   warunki i procedury obowiązujące w realizacji strategii ZIT. 

9. Do strategii ZIT nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. 

<Art. 30a. 

1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, zwany dalej „RLKS” jest instrumentem 

rozwoju, o którym mowa w części drugiej w tytule III w rozdziale II rozporządzenia 

ogólnego. 

2. RLKS może być realizowany wyłącznie w ramach regionalnych programów 

operacyjnych. 

3. Realizacja RLKS odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lutego 

2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. …), a w 

zakresie nieuregulowanym w tej ustawie – na zasadach określonych w niniejszej 

ustawie.> 


