
Podsumowanie dwóch edycji konkursu dotacji na działania 
wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 

planowania miejskich obszarów funkcjonalnych 

Wsparcie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych 



Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF)

• spójna pod względem przestrzennym strefa oddziaływania
miasta, charakteryzującej się istnieniem powiązań
funkcjonalnych, wspólnymi uwarunkowaniami, jednolitymi
celami rozwoju;

• delimitacja i wsparcie MOF konieczne w celu prowadzenia
wobec nich efektywnej i zintegrowanej polityki rozwoju;

• promowanie nowego terytorialno - funkcjonalnego podejścia
do polityki regionalnej.



Konkursy wspierające MOF

• CEL: określenie granic miejskich obszarów
funkcjonalnych i upowszechnienie podejścia
funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz
promocja zintegrowanego podejścia do
problemów danego obszaru;

• finansowane ze środków POPT 2014-2020 o łącznej
alokacji wyjściowej 60 mln zł.



Liczba 

złożonych 

wniosków

Liczba wniosków, które 

otrzymały  

dofinansowanie i wartość 

przyznanych dotacji

Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki 

samorządu terytorialnego w zakresie planowania 

miejskich obszarów funkcjonalnych 

(1 edycja) 

Nabór: od listopada 2012 r. do lutego 2013 r.

78
32

49 686 781,87 zł

Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki 

samorządu terytorialnego w zakresie planowania 

współpracy w ramach miejskich obszarów 

funkcjonalnych

(2 edycja)

Nabór: od czerwca do września 2013 r.

91
23

40 473 273,39 zł



Konkursy wspierające MOF

� duże zainteresowanie samorządów konkursami
MOF – 169 złożonych projektów i 55
dofinansowanych;

� alokacja w każdym konkursie została zwiększona
jako odpowiedź na potrzeby samorządów –
wyjściowo 60 mln zł; udzielono dotacji na ponad
90 mln zł;



Konkursy wspierające MOF

PRODUKTY:

� w projektach osiągnięto zakładane rezultaty oraz poziomy
wskaźników; w ramach oszczędności zrealizowano dodatkowe
działania;

� dokumentacja projektowa dla inwestycji finansowanych ze
środków UE – dot. głównie infrastruktury drogowej i
komunalnej, ale również dokumentacja strategiczna i
planistyczna dot. zatrudnienia i rynku pracy, promocji obszarów
funkcjonalnych i podniesienie ich atrakcyjności inwestycyjnej,
wzmocnienia konkurencyjności gospodarki regionalnej;

� wyznaczanie obszarów zdegradowanych w gminach oraz
strategie rozwoju tych obszarów.



Konkursy wspierające MOF

POZYTYWNE EFEKTY:

� samorządy dostrzegły korzyści płynące z realizacji działań w
partnerstwie, możliwość wypracowania modelu współpracy i
nawiązania dobrych relacji z sąsiadującymi gminami;

� nawiązanie/ wzmocnienie partnerstw i wymiana doświadczeń
między JST; wypracowanie mechanizmów efektywnej
współpracy;

� przygotowanie do ubiegania się o środki z nowej perspektywy
finansowej UE 2014-2020 oraz realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na miejskich obszarach
funkcjonalnych.



Konkursy wspierające MOF

OBSZARY PROBLEMOWE:

� przeszacowanie przez wnioskodawców wartości poszczególnych
działań co generowało, w trakcie wdrażania projektów,
oszczędności konieczne do zagospodarowania;

� planowana w większości projektów modernizacja infrastruktury
nie zapewni długookresowego rozwoju gospodarczego, stworzenia
miejsc pracy i w efekcie zahamowania odpływu mieszkańców;

� punktowe inwestycje nie są odpowiedzią na potrzebę
zintegrowanego podejścia do rozwoju całego obszaru
funkcjonalnego;

� potrzeba położenia większego nacisku na współpracę
międzysektorową, dostrzeżenia i wykorzystania lokalnych
potencjałów przez JST.



Dziękuję za uwagę!

Departament Programów Pomocowych
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5

Warszawa
tel. 22 273 78 00 
fax 22 273 89 13

e-mail: sekretariatDPT@mr.gov.pl


