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Regulamin naboru uzupełniającego projektów do Strategii ZIT MOF 
Słupsk – Ustka  

Komitet Sterujący ZIT MOF Słupsk - Ustka (KS ZIT MOF S-U) informuje o możliwości 
zgłaszania projektów do ujęcia w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

MOF Słupsk - Ustka (Strategia ZIT) 

 
Miejski Obszar Funkcjonalny Słupsk – Ustka tworzą następujące samorządy: Miasto Słupsk, 
Powiat Słupski (tylko w zakresie obszaru Gminy Miasto Ustka, Gminy Kobylnica, Gminy 
Słupsk, Gminy Ustka, Gminy Dębnica Kaszubska i Gminy Damnica), Gmina Miasto Ustka, 
Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Dębnica Kaszubska i Gmina Damnica. 
 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są instrumentem rozwoju terytorialnego, przy pomocy 
którego partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego oraz władze województwa ustalają 
wspólne cele rozwojowe, a następnie wskazują zintegrowane przedsięwzięcia niezbędne do ich 
osiągnięcia, łączące działania w szczególności finansowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Słupsk-Ustka (Strategia ZIT MOF S-U) jest dokumentem operacyjnym, dzięki któremu 
samorządy zrzeszone w MOF S-U mogą realizować zintegrowane przedsięwzięcia, które 
przyczynią się do rozwoju całego obszaru funkcjonalnego, jak również poprawy jakości życia 
mieszkańców. Przygotowywane opracowanie jest dokumentem wdrożeniowym dla Strategii 
Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030, będącej 
strategią rozwoju ponadlokalnego, którą poszczególne samorządy z MOF przyjęły uchwałami 
właściwych rad w czerwcu 2022 r.  
 
Na etapie opracowywania Strategii ponadlokalnej jednostki samorządu terytorialnego, które 
tworzą MOF S-U, podjęły szereg kroków mających na celu włączenie jak najszerszego grona 
interesariuszy i partnerów społeczno –gospodarczych w proces opracowania strategii, a także 
wyboru przedsięwzięć ukierunkowanych na zrównoważony rozwój MOF i poprawę jakości 
życia jego mieszkańców. W okresie od lipca do października 2021 r. trwał nabór propozycji 
przedsięwzięć i projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju MOF S-U. W ramach naboru 
za pośrednictwem formularza online wpłynęło ok. 80 fiszek. Na potrzeby włączenia podmiotów 
i instytucji w proces opracowania strategii, przeprowadzano spotkania konsultacyjne  
z mieszkańcami, przedstawicielami jst, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami zaangażowanymi w proces tworzenia dokumentu. 
 
Z uwagi na powołanie w kwietniu br. Związku ZIT i podjęcie decyzji o przystąpieniu MOF 
Słupsk – Ustka do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, decyzją Komitetu 
Sterującego ZIT, zaplanowano przeprowadzenie dodatkowego naboru przedsięwzięć  
w obszarach tematycznych wskazanych przez Zarząd Województwa Pomorskiego do wsparcia 
ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w ramach mechanizmu 
ZIT.  
 
Opracowanie dokumentu wdrożeniowego do strategii ponadlokalnej (Strategii Rozwoju 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030) w postaci Strategii ZIT 
zwiększy efektywność przedsięwzięć realizowanych przez osiem jednostek samorządu 
terytorialnego w formule partnerskiego modelu współpracy oraz umożliwi skuteczną realizację 
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zintegrowanych projektów również innym podmiotom z obszaru MOF uprawnionym do 
aplikowania o środki ZIT w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla 
Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027). Projekt programu operacyjnego, dostępny jest na 
stronie www.strategia2030.pomorskie.eu w zakładce Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-
2027. Dokument Strategii ułatwi samorządom i innym podmiotom przygotowanie i realizację 
przedsięwzięć w oparciu o zasoby własne i wsparcie zewnętrzne. Projekty i przedsięwzięcia 
wynikające ze Strategii ZIT mogą być finansowane ze środków regionalnego programu z EFRR 
i EFS+, a także ze środków programów krajowych.  
 
Zgodnie z pismem Marszałka Województwa Pomorskiego z 16.02.2022 r. alokacja 
(dofinansowania) na MOF Słupsk – Ustka środków Programu Fundusze Europejskie dla 
Pomorza 2021 – 2027 do realizacji w formule ZIT w ramach wskazanych poniżej 6 obszarów 
tematycznych to ok. 219 mln zł (tj. 44,4 mln EUR w ramach EFRR na projekty inwestycyjne  
i 1,71 mln EUR na projekty dotyczące integracji społeczno – gospodarczej migrantów 
finansowane z EFS). Jednocześnie przystąpienie MOFu do realizacji ZIT zgodnie  
z interpretacją Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oznacza, że w ramach 
obszarów tematycznych wskazanych do realizacji w ZIT nie będzie możliwości aplikowania o 
środki FEP 2021-2027 w trybie konkursowym, a jedynie w trybie pozakonkursowym poprzez 
uzgodnienie przedsięwzięć z Zarządem Województwa i dotyczyć to będzie wszystkich 
potencjalnych beneficjentów z terenu MOF S-U.  
 
W ramach niniejszego naboru uzupełniającego dla podmiotów spoza samorządów MOF  
i jednostek im podległych na projekty do realizacji w mechanizmie ZIT, zaplanowano 
przeznaczenie nie więcej niż 15% alokacji przydzielonej przez Zarząd Województwa, we 
wskazanych przez niego obszarach tematycznych  w limitach jak poniżej: 
 
1. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych (CP2, str. 54 
FEP 2021-2027) – do 6 561 567,46 zł.  
2. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu  
z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia 
ekosystemowego (CP2, str. 66 FEP 2021-2027 ) – do 4 374 378,31 zł. 
3. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej 
infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów 
zanieczyszczenia (CP2, str. 80 FEP 2021-2027) – do 4 374 378,31 zł. 
4. Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji 
w kierunku gospodarki zeroemisyjnej (CP2, str. 86 FEP 2021-2027) – do 10 935 945,77 zł. 
5. Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów 
(CP4 EFS+, str. 127 FEP 2021-2027) – do 2 187 189,15 zł. 
6. Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów 
opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od 
opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej (CP 4, str. 148 FEP 2021-2027) -  
do 4 374 378,31 zł.  
 
Propozycje projektów do ujęcia w Strategii ZIT składać mogą: podmioty nie będące jednostką 
samorządu terytorialnego ani jednostką podległą, tj. podmioty publiczne, prywatne oraz 
partnerzy społeczno-gospodarczy posiadający osobowość prawną m.in.: podmioty 
reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska, edukacji, 
kultury, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób 
niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.  
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Projekty zgłoszone do Strategii ZIT do realizacji w ramach przyznanej dla MOF Słupsk – Ustka 
alokacji środków FEP 2021-2027 mogą dotyczyć wyłącznie wskazanych przez Zarząd 
Województwa obszarów tematycznych  i muszą być realizowane na terenie MOF Słupsk – 
Ustka. W celu weryfikacji, czy dane działanie/pomysł na projekt wpisuje się w obszar 
tematyczny FEP oraz czy może być realizowane w ramach instrumentu ZIT, niezbędne jest 
zapoznanie się z projektem Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-
2027. Przed zgłoszeniem propozycji projektu niezbędne jest zapoznanie się z warunkami 
określonymi w FEP dla poszczególnych obszarów. 
 
Ponadto informujemy, że zgodnie z dokumentem opracowanym i zatwierdzonym przez 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pt. "Zasady realizacji instrumentów 
terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027" Strategie ZIT mogą 
być realizowane wyłącznie poprzez projekty zintegrowane. Poniżej przedstawiamy definicję 
projektu zintegrowanego wynikającą z ww. Wytycznych.  
Projekt zintegrowany to projekt, który wpisuje się w cele rozwoju obszaru funkcjonalnego 
objętego instrumentem i jest ukierunkowany na rozwiązywanie wspólnych problemów 
rozwojowych – oznacza to, że projekt ten ma wpływ na więcej niż 1 gminę w  MOF oraz jego 
realizacja jest uzasadniona zarówno w części diagnostycznej, jak i operacyjnej strategii ZIT. 
Ponadto, projekt zintegrowany jest realizowany wspólnie w partnerstwie lub w ramach wiązki 
powiązanych (zintegrowanych) projektów i musi być przygotowywany wspólnie w ramach 
partnerstwa, tzn. jest w sposób jednoznaczny, wskaźnikowo powiązany z innymi projektami 
w Strategii ZIT, a jego wpisanie na listę projektów zostało zaakceptowane przez statutową 
większość partnerów.  
Dodatkowo projekt zintegrowany musi spełniać przynajmniej jeden z dwóch warunków:  
1. musi być projektem partnerskim w rozumieniu art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;  
2. deklarowany jest wspólny efekt, rezultat lub produkt końcowy projektu, tj. wspólne 

wykorzystanie stworzonej w jego ramach infrastruktury w przypadku projektów 
„twardych”, lub objęcie wsparciem w przypadku projektów „miękkich”, mieszkańców co 
najmniej 2 gmin OF, co będzie musiało znaleźć swoje uzasadnienie zarówno w części 
diagnostycznej, jak i operacyjnej. 

 
Z pełną treścią dokumentu MFiPR można zapoznać się na stronie 
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zasady-realizacji-instrumentow-terytorialnych-w-
polsce-w-perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027. 
 
Reasumując wpisanie propozycji projektu lub zadania do ujęcia w wiązce projektów w danym 
obszarze tematycznym podyktowane będzie spełnieniem następujących warunków: 
 
- zadanie/projekt wpisuje się w obszary tematyczne wyznaczone w ramach alokacji ZIT 
dla MOF Słupsk – Ustka przez Zarząd Województwa (zgodność z zapisami FEP 2021-
2027); 
- zakres przedsięwzięcia/projekt spełnia przytoczone powyżej wytyczne Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej tj. umożliwi wypełnienie definicji projektu 
zintegrowanego (w szczególności poprzez uwzględnienie w projekcie już 
zidentyfikowanym podmiotu jako partnera/potencjalnego partnera lub też gdy realizacja 
projektu ma zasięg ponadlokalny i jego efekty będą miały wpływ na więcej niż 1 gminę  
z MOF). 
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Wybór projektów nastąpi w oparciu o Kryteria formalne i merytoryczne wyboru projektów 
stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu. Niespełnienie chociażby jednego z kryterium 
formalnych powoduje odrzucenie zgłoszenia propozycji projektu. Na etapie oceny formalnej 
dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie zgłoszenia  w terminie 3 dni roboczych od otrzymania 
wezwania do uzupełnień przesłanego w imieniu Związku ZIT przez Biuro MOF, pełniące 
funkcję sekretariatu MOF. Zgłoszenia, które pozytywnie przejdą ocenę formalną podlegać będą 
ocenie merytorycznej przez Grupę Roboczą ZIT składającą się z przedstawicieli samorządów 
MOF S-U. Ostateczną decyzję o ujęciu poszczególnych projektów/zadań w Strategii ZIT 
podejmie Komitet Sterujący Związku ZIT po zasięgnięciu opinii Komitetu Doradczego ZIT.  
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 25 pkt. W wyniku przeprowadzonego naboru 
sporządzona zostanie lista przedsięwzięć rekomendowanych do ujęcia w Strategii ZIT oraz lista 
przedsięwzięć rezerwowych. Podmioty zgłaszające przedsięwzięcie do ujęcia w Strategii ZIT 
powinny zadeklarować w fiszce projektowej, iż gotowy jest zapewnić wkład własny w 
wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych (w przedsięwzięciach inwestycyjnych) 
i 5% w projekcie z zakresu obszaru tematycznego: Wspieranie integracji społeczno-
gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów. Ostateczna wysokość wkładu 
własnego będzie jednak uzależniona od szczegółowych wytycznych instytucji zarządzającej 
FEP 2021-2027 obowiązujących na dzień aplikowania o środki.  
 
W przypadku zidentyfikowania projektów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju MOF  
i poprawy warunków życia jego mieszkańców, których wartość przekroczy wyżej wskazane 
alokacje w poszczególnych obszarach, Komitet Sterujący ZIT, po zasięgnięciu opinii Komitetu 
Doradczego ZIT może dokonać zwiększenia wartości środków przeznaczonych na projekty 
podmiotów spoza samorządów MOF. 
 
Ostateczna decyzja o możliwości ubiegania się projektów samorządów i innych podmiotów 
wpisanych w Strategii ZIT o dofinansowanie w ramach alokacji ZIT FEP 2021-2027, będzie 
należała do Instytucji Zarządzającej FEP 2021-2027 tj. Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego, z uwagi na ustawowy obowiązek zatwierdzenia Strategii ZIT 
przez Zarząd Województwa. 
 
W celu sprawdzenia zgodności  proponowanych przedsięwzięć ze „Strategią Rozwoju 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2022-2030” udostępniamy 
Państwu link do dokumentu: 
https://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/36301.html 
 
Propozycje projektów do ujęcia w Strategii ZIT należy składać w wersji elektronicznej  
w formie skanu z podpisem na adres elektroniczny: mofslupsk@um.slupsk.pl. Formularz 
fiszki projektu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Należy dołączyć również edytowalną 
wersję fiszki w formacie .doc lub innym równoważnym edytorze tekstu. Wykaz wskaźników 
produktu i rezultatu FEP 2021-2027 stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.  
 
Nabór propozycji projektów rozpocznie się w dniu 09.12.2022 r. i zakończy się w dniu 
23.12.2022 r. Propozycje projektów zgłoszone po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane.  
 
 
Załączniki:  

1. Formularz fiszki projektowej. 
2. Kryteria wyboru projektów. 
3. Wykaz wskaźników produktu i rezultatu FEP 2021-2027. 


