Nowe moŜliwości dla samorządu

Nowa perspektywa finansowa UE to nie tylko nowy budŜet, ale takŜe nowe instrumenty, dzięki
którym moŜliwe jest pozyskiwanie środków. Jednym z nich są Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne.

ZIT-y, jak w skrócie nazywane są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, to instrument, który wspiera
rozwój terytorialny. To nowe narzędzie opracowane na lata 2014-2020, promujące zintegrowane
wykorzystanie inwestycji z trzech Unijnych Funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. Uzupełnieniem tego
finansowania mogą być środki z dwóch kolejnych Funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne mogą zatem korzystać ze środków aŜ pięciu róŜnych funduszy.
W Polsce ZIT-y będą realizowane na terenie miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, tj.
na terenie miast i samorządów znajdujące się w jego oddziaływaniu. Jednostki samorządów
terytorialnych przy pomocy narzędzia, jakim są ZIT-y, będą mogły realizować wspólne
przedsięwzięcia, rozwiązywać wspólne problemy i wyznaczać wspólne cele. Fundusze w ramach
ZIT-ów przeznaczone będą przede wszystkim na rozwój transportu łączącego miasto i jego obszar
funkcjonalny, poprzez m.in. wprowadzanie zintegrowanych kart miejskich, budowę systemów ”parkuj
i jedź”, parkingów i ścieŜek rowerowych. Jednym z celów ZIT-ów jest przywracanie funkcji
społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów, co przekłada się na realizację projektów
polegających na przebudowie lub adaptacji budynków połączoną z aktywizacją społeczną
zamieszkujących tam osób. W ramach ZIT-ów mogą być realizowane równieŜ działania na rzecz
poprawy stanu środowiska przyrodniczego poprzez m.in. usuwanie azbestu, ochronę istniejących
terenów zielonych w miastach, wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.
Jednym z warunków realizacji ZIT-ów jest udokumentowana chęć współpracy pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego wyraŜona zawiązaniem zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa. Gmina
Piaseczno ma podpisaną umowę partnerską z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i będzie
uczestniczyła w nowej perspektywie 2014-2020 w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych,
które będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego. ZIT-y są nowym narzędziem dającym duŜo nowych moŜliwości, które Jednostki
Samorządu Terytorialnego mogą wykorzystać w swoich działaniach.
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