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WSTĘP
Zarówno wyznaczone priorytety, jak i działania ujęte w Strategii ZIT SOM wykazują pełną
zgodność z dokumentami strategicznymi i planistycznymi wyższego szczebla (wspólnotowymi,
krajowymi oraz regionalnymi), w szczególności: z pakietem legislacyjnym dla Polityki Spójności,
Strategią na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu Europa 2020, Umową Partnerstwa (UP), Koncepcją Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK), Strategią Rozwoju Kraju 2020 (SRK), Krajową Polityką
Miejską 2023 (KPM), Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2020 (SRWZ),
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO
WZ 2014-2020) oraz Strategią Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SR SOM).
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PRIORYTET 1.1 – „Rozwój metropolitalnego systemu transportowego”
Waga rozwojowa Priorytetu 1.1 „Rozwój metropolitalnego systemu transportowego”
przejawia się m.in. tym, że wpisuje się on w różne obszary działania. Poza kluczowym wpływem
na rozwój regionalnego układu drogowego, transportu publicznego oraz integracji systemu dróg
rowerowych w obszarze metropolitalnym, dotyczy on szeroko rozumianej sfery gospodarczej,
jak i społecznej. Działania zaplanowane w ramach priorytetu oddziałują na konkurencyjność
gospodarki, rozwój kapitału ludzkiego, dostępność do usług publicznych i mobilność
pracowników.
Na szczeblu wspólnotowym Priorytet 1.1 zgodny jest z celami tematycznymi
i priorytetami inwestycyjnymi wyznaczonymi w ramach pakietu legislacyjnego dla Polityki
Spójności oraz kierunkami rozwoju zaproponowanymi w Strategii Europa 2020 tj.: „Rozwój
zrównoważony” i „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.
Na szczeblu krajowym Priorytet 1.1 wpisuje się w dwa wyznaczone cele Umowy
Partnerstwa, trzy cele Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dwa cele
Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz cztery cele szczegółowe Krajowej Polityki Miejskiej 2023.
Wreszcie na szczeblu regionalnym Priorytet 1.1 wykazuje zgodność z czterema celami
kierunkowymi Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, czterema celami
szczegółowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
i dwoma celami strategicznymi Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
1.1

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności

Strategia Europa 2020

ART. 9 CZĘŚCI 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia
17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMiR oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006:
- cel tematyczny 4 „Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach”
- cel tematyczny 7 „Promowanie zrównoważonego transportu
i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej”
ART. 5 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie
EFRR i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje
na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006:
- priorytet inwestycyjny 4 „Wpieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”
- priorytet inwestycyjny 7 „Promowanie zrównoważonego
transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej”
ART. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1299/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie
przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z EFRR w
ramach celu „EWT”:
- priorytet inwestycyjny 4 „Wpieranie przejścia na

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY wspieranie gospodarki efektywniej
korzystającej z zasobów, bardziej
przyjaznej środowisku i bardziej
konkurencyjnej

ROZWÓJ
SPRZYJAJĄCY
WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU –
wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie
zatrudnienia,
zapewniającej spójność społeczną i
terytorialną
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gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”
- priorytet inwestycyjny 7 „Promowanie zrównoważonego
transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej”
ART. 4 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1300/2013
z dnia 17.12.2013 r. w sprawie FS i uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1084/2006:
- priorytet inwestycyjny a) „Wpieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”
- priorytet inwestycyjny d) „Promowanie zrównoważonego
transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej”
Tab. 1. Matryca zgodności Priorytetu 1.1 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o randze
wspólnotowej.
Źródło: Opracowanie własne.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
1.1

Umowa
Partnerstwa
Cel 1 „Wsparcie
dla zwiększania
konkurencyjności
gospodarki”

Cel 2 „Poprawa
spójności
społecznej
i
terytorialnej”

KPZK 2030

SRK 2020

KPM 2023

Cel 1 „Podwyższenie
konkurencyjności
głównych
ośrodków
miejskich
Polski
w
przestrzeni europejskiej
poprzez ich integrację
funkcjonalną
przy
zachowaniu
policentrycznej struktury
systemu
osadniczego
sprzyjającej spójności”

Cel II.7 „Zwiększenie
efektywności
transportu”

Cel
szczegółowy
1
„Poprawa
konkurencyjności
i
zdolności
głównych
ośrodków miejskich do
kreowania
rozwoju,
wzrostu i zatrudnienia”

Cel 2 „Poprawa spójności
wewnętrznej
i
terytorialne
równoważenie rozwoju
kraju
poprzez
promowanie
integracji
funkcjonalnej, tworzenie
warunków
dla
rozprzestrzeniania
się
czynników
rozwoju,
wielofunkcyjny rozwój
obszarów wiejskich oraz
wykorzystanie
potencjału
wewnętrznego
wszystkich terytoriów”

Cel III.3 „Wzmocnienie
mechanizmów
terytorialnego
równoważenia rozwoju
oraz
integracja
przestrzenna
dla
rozwijania i pełnego
wykorzystania
potencjałów
regionalnych”

Cel
szczegółowy
2
„Wspomaganie
rozwoju
subregionalnych
i
lokalnych
ośrodków
miejskich,
przede
wszystkim na obszarach
problemowych
polityki
regionalnej (w tym na
niektórych
obszarach
wiejskich)
poprzez
wzmacnianie ich funkcji
oraz przeciwdziałanie ich
upadkowi
ekonomicznemu”

Cel
3
„Poprawa
dostępności terytorialnej
kraju w różnych skalach
przestrzennych poprzez
rozwijanie infrastruktury
transportowej
i
telekomunikacyjnej”

Cel
szczegółowy
4
„Wspieranie
zrównoważonego rozwoju
ośrodków miejskich, w tym
przeciwdziałanie
negatywnym
zjawiskom
niekontrolowanej
suburbanizacji”

Cel
szczegółowy
5
„Stworzenie warunków dla
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skutecznego, efektywnego
i
partnerskiego
zarządzania rozwojem na
obszarach miejskich, w
tym w szczególności na
obszarach
metropolitalnych”
Tab. 2. Matryca zgodności Priorytetu 1.1 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o randze
krajowej.
Źródło: Opracowanie własne.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
1.1

SRWZ 2020

RPO WZ 2014-2020

SR SOM

Cel
kierunkowy
1.5
„Zintegrowana polityka morska”

Cel szczegółowy 1 PI 4e „Ograniczenie
spadku liczby osób podróżujących
komunikacją miejską”

Cel strategiczny 1
„Wzmocnienie
integracji
przestrzennej
i
funkcjonalnej SOM”

Cel kierunkowy 3.1 „Rozwój
funkcji metropolitalnych Szczecina”

Cel szczegółowy 1 PI 7b „Zwiększona
dostępność drogowa do regionalnych
ośrodków
wzrostu
i
obszarów
wykluczonych”

Cel strategiczny 2
„Poprawa
atrakcyjności SOM w
krajowej i europejskiej
przestrzeni”

Cel kierunkowy 3.3
ponadregionalnych,
multimodalnych
transportowych”

Cel szczegółowy 3 PI 7c „Poprawiona
dostępność transportem wodnym”

„Rozwój
sieci

Cel kierunkowy 3.6 „Poprawa
dostępności do obszarów o
walorach
turystycznych
i
uzdrowiskowych”

Cel szczegółowy 2 PI 7d „Zwiększona
dostępność kolejowa do stolicy
województwa”

Tab. 3. Matryca zgodności Priorytetu 1.1 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o randze
regionalnej.
Źródło: Opracowanie własne.
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PRIORYTET 1.2 – „Wzmacnianie zewnętrznych powiązań transportowych Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego”.
Podobnie jak w przypadku Priorytetu 1.1, waga rozwojowa Priorytetu 1.2 „Wzmacnianie
zewnętrznych powiązań transportowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” wynika
z faktu, że wpisuje się on w różne obszary działania. Poza kluczowym wpływem na skuteczność
rozbudowy i modernizacji lądowych sieci komunikacyjnych prowadzących do portów
w Szczecinie i Świnoujściu, rozwój transportu wodnego i śródlądowego oraz kolejowego dotyczy
on szeroko rozumianej sfery gospodarczej oraz społecznej. Działania zaplanowane w ramach
priorytetu oddziałują na konkurencyjność gospodarki, rozwój kapitału ludzkiego, dostępność do
usług publicznych i mobilność pracowników.
Na szczeblu wspólnotowym Priorytet 1.2 zgodny jest z celami tematycznymi
i priorytetami inwestycyjnymi wyznaczonymi w ramach pakietu legislacyjnego dla Polityki
Spójności oraz kierunkami rozwoju zaproponowanymi w Strategii Europa 2020 tj.: „Rozwój
zrównoważony” i „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.
Na szczeblu krajowym Priorytet 1.2 wpisuje się w dwa wyznaczone cele Umowy
Partnerstwa, trzy cele Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dwa cele
Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz cztery cele szczegółowe Krajowej Polityki Miejskiej 2023.
Wreszcie na szczeblu regionalnym Priorytet 1.2 wykazuje zgodność z czterema celami
kierunkowymi Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, trzema celami
szczegółowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
i dwoma celami strategicznymi Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
1.2

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności

Strategia Europa 2020

ART. 9 CZĘŚCI 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia
17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMiR oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006:
- cel tematyczny 7 „Promowanie zrównoważonego transportu i
usuwanie
niedoborów
przepustowości
w
działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej”
ART. 5 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie EFRR
i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006:
- priorytet inwestycyjny 7 „Promowanie zrównoważonego
transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej”
ART. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1299/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie
przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z EFRR w
ramach celu „EWT”:
- priorytet inwestycyjny 7 „Promowanie zrównoważonego
transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY wspieranie gospodarki efektywniej
korzystającej z zasobów, bardziej
przyjaznej środowisku i bardziej
konkurencyjnej

ROZWÓJ
SPRZYJAJĄCY
WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU –
wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie
zatrudnienia,
zapewniającej spójność społeczną i
terytorialną
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najważniejszej infrastruktury sieciowej”
ART. 4 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1300/2013
z dnia 17.12.2013 r. w sprawie FS i uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1084/2006:
- priorytet inwestycyjny d) „Promowanie zrównoważonego
transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej”
Tab. 4. Matryca zgodności Priorytetu 1.2 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o randze
wspólnotowej.
Źródło: Opracowanie własne.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
1.2

Umowa
Partnerstwa
Cel
1
„Wsparcie dla
zwiększania
konkurencyjno
ści gospodarki”

Cel 2 „Poprawa
spójności
społecznej
i
terytorialnej”

KPZK 2030

SRK 2020

KPM 2023

Cel
1
„Podwyższenie
konkurencyjności głównych
ośrodków miejskich Polski
w przestrzeni europejskiej
poprzez
ich
integrację
funkcjonalną
przy
zachowaniu policentrycznej
struktury
systemu
osadniczego
sprzyjającej
spójności”

Cel
II.7
„Zwiększenie
efektywności
transportu”

Cel szczegółowy 1 „Poprawa
konkurencyjności i zdolności
głównych ośrodków miejskich
do kreowania rozwoju, wzrostu
i zatrudnienia”

Cel 2 „Poprawa spójności
wewnętrznej i terytorialne
równoważenie
rozwoju
kraju poprzez promowanie
integracji
funkcjonalnej,
tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania
się
czynników
rozwoju,
wielofunkcyjny
rozwój
obszarów wiejskich oraz
wykorzystanie potencjału
wewnętrznego wszystkich
terytoriów”

Cel
III.3
„Wzmocnienie
mechanizmów
terytorialnego
równoważenia
rozwoju
oraz
integracja
przestrzenna dla
rozwijania
i
pełnego
wykorzystania
potencjałów
regionalnych”

Cel
szczegółowy
2
„Wspomaganie
rozwoju
subregionalnych i lokalnych
ośrodków miejskich, przede
wszystkim
na
obszarach
problemowych
polityki
regionalnej
(w
tym
na
niektórych
obszarach
wiejskich)
poprzez
wzmacnianie ich funkcji oraz
przeciwdziałanie ich upadkowi
ekonomicznemu”

Cel 3 „Poprawa dostępności
terytorialnej
kraju
w
różnych
skalach
przestrzennych
poprzez
rozwijanie
infrastruktury
transportowej
i
telekomunikacyjnej”

Cel szczegółowy 4 „Wspieranie
zrównoważonego
rozwoju
ośrodków miejskich, w tym
przeciwdziałanie negatywnym
zjawiskom
niekontrolowanej
suburbanizacji”
Cel szczegółowy 5 „Stworzenie
warunków dla skutecznego,
efektywnego i partnerskiego
zarządzania
rozwojem
na
obszarach miejskich, w tym w
szczególności na obszarach
metropolitalnych”

Tab. 5. Matryca zgodności Priorytetu 1.2 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o randze
krajowej.
Źródło: Opracowanie własne.
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Strategia
ZIT SOM
Priorytet
1.2

SRWZ 2020

RPO WZ 2014-2020

SR SOM

Cel
kierunkowy
1.5
„Zintegrowana polityka morska”

Cel szczegółowy 1 PI 7b
„Zwiększona dostępność drogowa
do regionalnych ośrodków wzrostu
i obszarów wykluczonych”

Cel
strategiczny
1
„Wzmocnienie integracji
przestrzennej
i
funkcjonalnej SOM”

Cel kierunkowy 3.1 „Rozwój
funkcji metropolitalnych Szczecina”

Cel szczegółowy 3 PI 7c
„Poprawiona
dostępność
transportem wodnym”

Cel
strategiczny
2
„Poprawa
atrakcyjności
SOM
w
krajowej
i
europejskiej przestrzeni

Cel kierunkowy 3.3
ponadregionalnych,
multimodalnych
transportowych”

Cel szczegółowy 2 PI 7d
„Zwiększona dostępność kolejowa
do stolicy województwa”

„Rozwój
sieci

Cel kierunkowy 3.6 „Poprawa
dostępności do obszarów o
walorach
turystycznych
i
uzdrowiskowych”
Tab. 6. Matryca zgodności Priorytetu 1.2 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o randze
regionalnej.
Źródło: Opracowanie własne.
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PRIORYTET 1.3 – „Sprawnie działające systemy infrastruktury ochrony środowiska
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”
Waga rozwojowa Priorytetu 1.3 „Sprawnie działające systemy infrastruktury ochrony
środowiska Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” przejawia się w jego roli wspomagającej
rozwój gospodarczy i społeczny. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej i wykorzystania OZE oraz
racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej i odpadów, z jednej strony wpływa pozytywnie na
poziom oszczędności w gospodarowaniu zasobami i poprawę funkcjonowania istotnych sfer
życia gospodarczego, z drugiej – oddziałuje na jakość życia mieszkańców oraz wyższą
dostępność podstawowych usług publicznych.
Na szczeblu wspólnotowym Priorytet 1.3 zgodny jest z celami tematycznymi
i priorytetami inwestycyjnymi wyznaczonymi w ramach pakietu legislacyjnego dla Polityki
Spójności oraz kierunkami rozwoju zaproponowanymi w Strategii Europa 2020 tj.: „Rozwój
zrównoważony” i „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.
Na szczeblu krajowym Priorytet 1.3 wpisuje się w jeden wyznaczony cel Umowy
Partnerstwa, dwa cele Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dwa cele
Strategii Rozwoju Kraju 2020 i pięć celów szczegółowych Krajowej Polityki Miejskiej 2023.
Wreszcie na szczeblu regionalnym Priorytet 1.3 wykazuje zgodność z pięcioma celami
kierunkowymi Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, czterema celami
szczegółowymi Regionalnego Programu Operacyjnego WZ i jednym celem strategicznym
Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
1.3

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności

Strategia Europa 2020

ART. 9 CZĘŚCI 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia
17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMiR oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006:
- cel tematyczny 4 „Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach”
- cel tematyczny 6 „Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania
zasobami”
ART. 5 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie
EFRR i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje
na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006:
- priorytet inwestycyjny 4 „Wpieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”
- priorytet inwestycyjny 6 „Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania
zasobami”
ART. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1299/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie
przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z EFRR w

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY wspieranie gospodarki efektywniej
korzystającej z zasobów, bardziej
przyjaznej środowisku i bardziej
konkurencyjnej

ROZWÓJ
SPRZYJAJĄCY
WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU –
wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie
zatrudnienia,
zapewniającej spójność społeczną i
terytorialną
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ramach celu „EWT”:
- priorytet inwestycyjny 4 „Wpieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”
- priorytet inwestycyjny 6 „Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania
zasobami”
ART. 4 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1300/2013
z dnia 17.12.2013 r. w sprawie FS i uchylające rozporządzenie
(WE) nr 1084/2006:
- priorytet inwestycyjny a) „Wpieranie przejścia na
gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach”
- priorytet inwestycyjny c) „Zachowanie i ochrona
środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania
zasobami”
Tab. 7. Matryca zgodności Priorytetu 1.3 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o randze
wspólnotowej.
Źródło: Opracowanie własne.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
1.3

Umowa
Partnerstwa
Cel 2
„Poprawa
spójności
społecznej i
terytorialnej”

KPZK 2030

SRK 2020

KPM 2023

Cel
2
„Poprawa
spójności
wewnętrznej
i
terytorialne
równoważenie
rozwoju
kraju
poprzez promowanie integracji
funkcjonalnej,
tworzenie
warunków dla rozprzestrzeniania
się
czynników
rozwoju,
wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich
oraz
wykorzystanie
potencjału
wewnętrznego
wszystkich terytoriów”

Cel II.6
„Bezpieczeństwo
energetyczne i
środowisko”

Cel
szczegółowy
1
„Poprawa konkurencyjności
i
zdolności
głównych
ośrodków miejskich do
kreowania
rozwoju,
wzrostu i zatrudnienia”

Cel 4 „Kształtowanie struktur
przestrzennych
wspierających
osiągnięcie i utrzymanie wysokiej
jakości środowiska przyrodniczego
i walorów krajobrazowych Polski”

Cel III.3
„Wzmocnienie
mechanizmów
terytorialnego
równoważenia
rozwoju oraz
integracja
przestrzenna dla
rozwijania i
pełnego
wykorzystania
potencjałów
regionalnych”

Cel
szczegółowy
2
„Wspomaganie
rozwoju
subregionalnych i lokalnych
ośrodków miejskich, przede
wszystkim na obszarach
problemowych
polityki
regionalnej (w tym na
niektórych
obszarach
wiejskich)
poprzez
wzmacnianie ich funkcji
oraz przeciwdziałanie ich
upadkowi ekonomicznemu”

Cel
szczegółowy
3
„Odbudowa zdolności do
rozwoju
poprzez
rewitalizację
zdegradowanych
społecznie, ekonomicznie i
fizycznie
obszarów
miejskich”
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Cel
szczegółowy
4
„Wspieranie
zrównoważonego rozwoju
ośrodków miejskich, w tym
przeciwdziałanie
negatywnym
zjawiskom
niekontrolowanej
suburbanizacji”

Cel
szczegółowy
5
„Stworzenie warunków dla
skutecznego, efektywnego i
partnerskiego zarządzania
rozwojem na obszarach
miejskich,
w
tym
w
szczególności na obszarach
metropolitalnych”
Tab. 8. Matryca zgodności Priorytetu 1.3 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o randze
krajowej.
Źródło: Opracowanie własne.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
1.3

SRWZ 2020

RPO WZ 2014-2020

SR SOM

Cel kierunkowy 3.1 „Rozwój
funkcji
metropolitalnych
Szczecina”

Cel szczegółowy 2 PI 4c „Zmniejszona
energochłonność
budynków
mieszkaniowych
(wielorodzinnych)
i
publicznych”

Cel strategiczny 1
„Wzmocnienie
integracji
przestrzennej
i
funkcjonalnej SOM”

Cel kierunkowy 3.5 „Rozwój
infrastruktury energetycznej”

Cel szczegółowy 1 PI 4e „Ograniczenie
spadku
liczby
osób
podróżujących
komunikacją miejską”

Cel kierunkowy 4.1 „Poprawa
jakości
środowiska
i
bezpieczeństwa ekologicznego”

Cel szczegółowy 3 PI 6a „Zmniejszona
ilość
odpadów
deponowanych
na
składowiskach”

Cel
kierunkowy
4.3
„Zwiększanie
udziału
odnawialnych źródeł energii”

Cel szczegółowy 2 PI 6b „Zwiększona
liczba ludności korzystającej z systemu
oczyszczania
ścieków
zgodnego
z
wymogami unijnymi”

Cel kierunkowy 4.4 „Rozwój
infrastruktury
ochrony
środowiska
i
systemów
gospodarowania odpadami”
Tab. 9. Matryca zgodności Priorytetu 1.3 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o randze
regionalnej.
Źródło: Opracowanie własne.
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PRIORYTET 2.1 – „Wzmacnianie szczecińskiego
innowacyjnego ośrodka wzrostu gospodarczego”

obszaru

funkcjonalnego,

jako

Waga rozwojowa Priorytetu 2.1 „Wzmacnianie szczecińskiego obszaru funkcjonalnego,
jako innowacyjnego ośrodka wzrostu gospodarczego” wyraża się przede wszystkim
koniecznością budowy silnych powiązań na linii nauka – gospodarka przy wsparciu procesu
rozbudowy infrastruktury, niezbędnej dla wzrostu dziedzin zapewniających przewagę
technologiczną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Na szczeblu wspólnotowym Priorytet 2.1 zgodny jest z celami tematycznymi
i priorytetami inwestycyjnymi wyznaczonymi w ramach pakietu legislacyjnego dla Polityki
Spójności oraz kierunkami rozwoju zaproponowanymi w Strategii Europa 2020 tj.: „Rozwój
inteligentny” i „Rozwój zrównoważony”.
Na szczeblu krajowym Priorytet 2.1 wpisuje się w jeden wyznaczony cel Umowy
Partnerstwa, dwa cele Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, jeden cel
Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz trzy cele szczegółowe Krajowej Polityki Miejskiej 2023.
Wreszcie na szczeblu regionalnym Priorytet 2.1 wykazuje zgodność z jednym celem
kierunkowym Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, dwoma celami
szczegółowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
i jednym celem strategicznym Strategii Rozwoju SOM.
Strategia ZIT SOM
Priorytet 2.1

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności
ART. 9 CZĘŚCI 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia
17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS
i EFMiR oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006:
- cel tematyczny 1 „Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji”
ART.
5
ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1301/2013 z dnia
17.12.2013 r. w sprawie EFRR i przepisów szczególnych
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i
zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia
(WE) nr 1080/2006:
- priorytet inwestycyjny 1 „Wzmacnianie badań
naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”
ART.
7
ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1299/2013 z dnia
17.12.2013 r. ws. przepisów szczegółowych dotyczących
wsparcia z EFRR w ramach celu „EWT”:
- priorytet inwestycyjny 1 „Wzmacnianie badań
naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”
ART.
5
ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia
17.12.2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez EFRROW i uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1698/2005:

Strategia Europa 2020
ROZWÓJ INTELIGENTNY
–
rozwój
gospodarki
opartej na wiedzy i
innowacji

ROZWÓJ
ZRÓWNOWAŻONY
wspieranie
gospodarki
efektywniej korzystającej z
zasobów,
bardziej
przyjaznej środowisku i
bardziej konkurencyjnej
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- cel szczegółowy 1b „Wzmacnianie powiązań między
rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a
badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego
zarządzania środowiskiem i lepszych wyników”
Tab. 10. Matryca zgodności Priorytetu 2.1 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze wspólnotowej
Źródło: Opracowanie własne.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
2.1

Umowa
Partnerstwa
Cel 1 „Wsparcie
dla zwiększania
konkurencyjności
gospodarki”

KPZK 2030

SRK 2020

KPM 2023

Cel
1
„Podwyższenie
konkurencyjności
głównych
ośrodków miejskich Polski w
przestrzeni europejskiej poprzez
ich integrację funkcjonalną przy
zachowaniu
policentrycznej
struktury systemu osadniczego
sprzyjającej spójności”

Cel II.3
„Zwiększenie
innowacyjności
gospodarki”

Cel
szczegółowy
1
„Poprawa
konkurencyjności
i
zdolności
głównych
ośrodków miejskich do
kreowania
rozwoju,
wzrostu i zatrudnienia”

Cel
2
„Poprawa
spójności
wewnętrznej
i
terytorialne
równoważenie
rozwoju
kraju
poprzez promowanie integracji
funkcjonalnej,
tworzenie
warunków dla rozprzestrzeniania
się
czynników
rozwoju,
wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich oraz wykorzystanie
potencjału
wewnętrznego
wszystkich terytoriów”

Cel
szczegółowy
2
„Wspomaganie rozwoju
subregionalnych
i
lokalnych
ośrodków
miejskich,
przede
wszystkim na obszarach
problemowych
polityki
regionalnej (w tym na
niektórych
obszarach
wiejskich)
poprzez
wzmacnianie ich funkcji
oraz przeciwdziałanie ich
upadkowi
ekonomicznemu”

Cel
szczegółowy
5
„Stworzenie
warunków
dla
skutecznego,
efektywnego
i
partnerskiego zarządzania
rozwojem na obszarach
miejskich, w tym w
szczególności
na
obszarach
metropolitalnych”
Tab. 11. Matryca zgodności Priorytetu 2.1 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze krajowej
Źródło: Opracowanie własne.
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Strategia ZIT
SOM

SRWZ 2020

RPO WZ 2014-2020

SR SOM

Priorytet 2.1

Cel kierunkowy 1.1 „Wzrost
innowacyjności gospodarki”

Cel szczegółowy 2 PI 1a
„Zwiększone wykorzystanie
wyników badań naukowych i
prac
rozwojowych
w
gospodarce”

Cel
strategiczny
3
„Wzmocnienie
innowacyjności
i
konkurencyjności gospodarki
SOM”

Cel szczegółowy 1 PI 1b
„Zwiększona
aktywność
badawczo-rozwojowa
przedsiębiorstw”
Tab. 12. Matryca zgodności Priorytetu 2.1 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze regionalnej
Źródło: Opracowanie własne.
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PRIORYTET 2.2 – „Poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego”
Waga rozwojowa Priorytetu 2.2 „Poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” wyraża się przede wszystkim potrzebą dalszego
rozwoju infrastruktury wewnętrznej istniejących terenów inwestycyjnych i stref aktywności
gospodarczej w celu wywołania efektu zachęty względem obecnych tam przedsiębiorców
i nowych potencjalnych inwestorów poprzez budowę i rozbudowę zakładów oraz miejsc pracy.
Na szczeblu wspólnotowym Priorytet 2.2 zgodny jest z celami tematycznymi
i priorytetami inwestycyjnymi wyznaczonymi w ramach pakietu legislacyjnego dla Polityki
Spójności oraz kierunkami rozwoju zaproponowanymi w Strategii Europa 2020 tj.: „Rozwój
zrównoważony” i „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.
Na szczeblu krajowym Priorytet 2.2 wpisuje się w jeden wyznaczony cel Umowy
Partnerstwa, dwa cele Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dwa cele
Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz trzy cele szczegółowe Krajowej Polityki Miejskiej 2023.
Wreszcie na szczeblu regionalnym Priorytet 2.2 wykazuje zgodność z trzema celami
kierunkowymi Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, jednym celem
szczegółowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
i dwoma celami strategicznymi Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Strategia ZIT
SOM
Priorytet 2.2

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności
ART. 9 CZĘŚCI 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia
17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS
i EFMiR oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006:

Strategia Europa 2020
ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY wspieranie gospodarki efektywniej
korzystającej z zasobów, bardziej
przyjaznej środowisku i bardziej
konkurencyjnej

- cel tematyczny 3 „Wzmacnianie konkurencyjności MŚP,
sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora
rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)”

ART.
5
ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1301/2013 z dnia
17.12.2013 r. w sprawie EFRR i przepisów szczególnych
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i
zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia
(WE) nr 1080/2006:
priorytet
inwestycyjny
konkurencyjności MŚP”

3

ROZWÓJ
SPRZYJAJĄCY
WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU –
wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie
zatrudnienia,
zapewniającej spójność społeczną i
terytorialną

„Wzmacnianie
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ART.
7
ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1299/2013 z dnia
17.12.2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych
dotyczących wsparcia z EFRR w ramach celu „EWT”:
priorytet
inwestycyjny
konkurencyjności MŚP”

3

„Wzmacnianie

Tab. 13. Matryca zgodności Priorytetu 2.2 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze wspólnotowej
Źródło: Opracowanie własne.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
2.2

Umowa
Partnerstwa
Cel 1 „Wsparcie
dla zwiększania
konkurencyjności
gospodarki”

KPZK 2030

SRK 2020

KPM 2023

Cel 1 „Podwyższenie
konkurencyjności
głównych
ośrodków
miejskich
Polski
w
przestrzeni europejskiej
poprzez ich integrację
funkcjonalną
przy
zachowaniu
policentrycznej struktury
systemu
osadniczego
sprzyjającej spójności”

Cel II.2 „Wzrost
wydajności
gospodarki”

Cel szczegółowy 1 „Poprawa
konkurencyjności i zdolności
głównych ośrodków miejskich do
kreowania rozwoju, wzrostu i
zatrudnienia”

Cel 2 „Poprawa spójności
wewnętrznej
i
terytorialne
równoważenie rozwoju
kraju
poprzez
promowanie
integracji
funkcjonalnej, tworzenie
warunków
dla
rozprzestrzeniania
się
czynników
rozwoju,
wielofunkcyjny
rozwój
obszarów wiejskich oraz
wykorzystanie potencjału
wewnętrznego
wszystkich terytoriów”

Cel
III.3
„Wzmocnienie
mechanizmów
terytorialnego
równoważenia
rozwoju
oraz
integracja
przestrzenna dla
rozwijania
i
pełnego
wykorzystania
potencjałów
regionalnych”

Cel
szczegółowy
2
„Wspomaganie
rozwoju
subregionalnych
i
lokalnych
ośrodków
miejskich,
przede
wszystkim
na
obszarach
problemowych
polityki
regionalnej (w tym na niektórych
obszarach wiejskich) poprzez
wzmacnianie ich funkcji oraz
przeciwdziałanie ich upadkowi
ekonomicznemu”

Cel szczegółowy 5 „Stworzenie
warunków
dla
skutecznego,
efektywnego i partnerskiego
zarządzania
rozwojem
na
obszarach miejskich, w tym w
szczególności
na
obszarach
metropolitalnych”
Tab. 14. Matryca zgodności Priorytetu 2.2 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze krajowej
Źródło: Opracowanie własne.
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Strategia ZIT
SOM
Priorytet 2.2

SRWZ 2020

RPO WZ 2014-2020

SR SOM

Cel
kierunkowy
2.1
„Podnoszenie atrakcyjności i
spójności oferty inwestycyjnej
regionu oraz obsługi inwestorów”

Cel szczegółowy 4 PI 3a
„Lepsze
warunki
dla
rozwoju MŚP”

Cel
strategiczny
3
„Wzmocnienie innowacyjności i
konkurencyjności gospodarki
SOM”

Cel kierunkowy 2.3 „Tworzenie i
rozwój
stref
aktywności
inwestycyjnej”

Cel strategiczny 2 „Poprawa
atrakcyjności SOM w krajowej i
europejskiej przestrzeni”

Cel kierunkowy 3.1 „Rozwój
funkcji
metropolitalnych
Szczecina”
Tab. 15. Matryca zgodności Priorytetu 2.2 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze regionalnej
Źródło: Opracowanie własne.
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PRIORYTET 2.3 – „Wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności”
Waga rozwojowa Priorytetu 2.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności”
przejawia się symbiotycznym zapotrzebowaniem na jakościowy i zarazem innowacyjny wzrost
sektora przedsiębiorczości (w tym wykorzystującego w swoich produktach i usługach
możliwości TIK), który wzmocni konkurencyjność obszaru metropolitalnego.
Na szczeblu wspólnotowym Priorytet 2.3 zgodny jest z celami tematycznymi
i priorytetami inwestycyjnymi wyznaczonymi w ramach pakietu legislacyjnego dla Polityki
Spójności oraz kierunkami rozwoju zaproponowanymi w Strategii Europa 2020 tj.: „Rozwój
inteligentny” i „Rozwój zrównoważony”.
Na szczeblu krajowym Priorytet 2.3 wpisuje się w dwa wyznaczone cele Umowy
Partnerstwa, dwa cele Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, trzy cele
Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz trzy cele szczegółowe Krajowej Polityki Miejskiej 2023.
Wreszcie na szczeblu regionalnym Priorytet 2.3 wykazuje zgodność z trzema celami
kierunkowymi Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, jednym celem
szczegółowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
i jednym celem strategicznym Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
2.3

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności
ART. 9 CZĘŚCI 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17.12.2013
r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS,
EFRROW oraz EFMiR oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMiR oraz uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006:
- cel tematyczny 1 „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju
technologicznego i innowacji”
- cel tematyczny 2 „Zwiększenie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości TIK”

Strategia Europa 2020
ROZWÓJ INTELIGENTNY –
rozwój gospodarki opartej na
wiedzy i innowacji

- cel tematyczny 3 „Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora
rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i
akwakultury (w odniesieniu do EFMR)”
ART. 5 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie EFRR i
przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia
(WE) nr 1080/2006:
- priorytet inwestycyjny 1 „Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji”
- priorytet inwestycyjny 2 „Zwiększenie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości TIK”
- priorytet inwestycyjny 3 „Wzmacnianie konkurencyjności MŚP,
sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora
rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)”

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY wspieranie
gospodarki
efektywniej korzystającej z
zasobów, bardziej przyjaznej
środowisku
i
bardziej
konkurencyjnej

ART. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1299/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie
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przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z EFRR w ramach
celu „EWT”:
- priorytet inwestycyjny 1 „Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji”
- priorytet inwestycyjny 2 „Zwiększenie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości TIK”
- priorytet inwestycyjny 3 „Wzmacnianie konkurencyjności MŚP,
sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora
rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)”
Tab. 16. Matryca zgodności Priorytetu 2.3 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze wspólnotowej
Źródło: Opracowanie własne.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
2.3

Umowa
Partnerstwa
Cel 1 „Wsparcie
dla zwiększania
konkurencyjności
gospodarki”

Cel 2 „Poprawa
spójności
społecznej
i
terytorialnej”

KPZK 2030

SRK 2020

KPM 2023

Cel
1
„Podwyższenie
konkurencyjności głównych
ośrodków miejskich Polski w
przestrzeni
europejskiej
poprzez
ich
integrację
funkcjonalną
przy
zachowaniu policentrycznej
struktury
systemu
osadniczego
sprzyjającej
spójności”

Cel II.2 „Wzrost
wydajności
gospodarki”

Cel
szczegółowy
1
„Poprawa
konkurencyjności
i
zdolności
głównych
ośrodków miejskich do
kreowania
rozwoju,
wzrostu i zatrudnienia”

Cel 2 „Poprawa spójności
wewnętrznej i terytorialne
równoważenie rozwoju kraju
poprzez
promowanie
integracji
funkcjonalnej,
tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania
się
czynników
rozwoju,
wielofunkcyjny
rozwój
obszarów wiejskich oraz
wykorzystanie
potencjału
wewnętrznego
wszystkich
terytoriów”

Cel
II.3
„Zwiększenie
innowacyjności
gospodarki”

Cel
szczegółowy
2
„Wspomaganie rozwoju
subregionalnych
i
lokalnych
ośrodków
miejskich,
przede
wszystkim na obszarach
problemowych
polityki
regionalnej (w tym na
niektórych
obszarach
wiejskich)
poprzez
wzmacnianie ich funkcji
oraz przeciwdziałanie ich
upadkowi
ekonomicznemu”

Cel
„Zwiększenie
wykorzystania
technologii
cyfrowych”

Cel
szczegółowy
5
„Stworzenie
warunków
dla
skutecznego,
efektywnego
i
partnerskiego zarządzania
rozwojem na obszarach
miejskich, w tym w
szczególności
na
obszarach
metropolitalnych”

II.5

Tab. 17. Matryca zgodności Priorytetu 2.3 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze krajowej
Źródło: Opracowanie własne.
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Strategia
ZIT SOM
Priorytet 2.3

SRWZ 2020
Cel
kierunkowy
1.1
innowacyjności gospodarki”

„Wzrost

RPO WZ 2014-2020

SR SOM

Cel szczegółowy 3 PI 3c
„Zwiększone zastosowanie
innowacji w MŚP”

Cel strategiczny 3
„Wzmocnienie
innowacyjności
i
konkurencyjności
gospodarki SOM”

Cel
kierunkowy
1.3
„Wspieranie
współpracy przedsiębiorstw i rozwoju
przedsiębiorczości”

Cel kierunkowy 2.2 „Wzmacnianie rozwoju
narzędzi wsparcia biznesu”
Tab. 18. Matryca zgodności Priorytetu 2.3 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze regionalnej
Źródło: Opracowanie własne.
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PRIORYTET 2.4 – „Kształcenie ogólne, ustawiczne i zawodowe o zasięgu ponadlokalnym”
Waga rozwojowa Priorytetu 2.4 „Kształcenie ustawiczne i zawodowe o zasięgu
ponadlokalnym” ma wymiar nie tylko społeczny, ale przede wszystkim gospodarczy. Z jednej
strony promocja uczenia się i edukacji przez całe życie prowadzi do wzrostu jakościowego
kapitału ludzkiego i rozwoju społeczeństwa, z drugiej zaś prowadzi do zdobycia kwalifikacji
niezbędnych na zmieniającym się rynku pracy i wspiera proces budowy gospodarki
innowacyjnej opartej na wiedzy.
Na szczeblu wspólnotowym Priorytet 2.4 zgodny jest z celami tematycznymi
i priorytetami inwestycyjnymi wyznaczonymi w ramach pakietu legislacyjnego dla Polityki
Spójności oraz kierunkami rozwoju zaproponowanymi w Strategii Europa 2020 tj.: „Rozwój
inteligentny” i „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.
Na szczeblu krajowym Priorytet 2.4 wpisuje się w dwa wyznaczone cele Umowy
Partnerstwa, dwa cele Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dwa cele
Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz dwa cele szczegółowe Krajowej Polityki Miejskiej 2023.
Wreszcie na szczeblu regionalnym Priorytet 2.4 wykazuje zgodność z trzema celami
kierunkowymi Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, czterema celami
szczegółowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
i dwoma celami strategicznymi Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
2.4

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności

Strategia Europa 2020

ART. 9 CZĘŚCI 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia
17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMiR oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006:
- cel tematyczny 10 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie
oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie”
ART. 5 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie EFRR
i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006:
- priorytet inwestycyjny 10 „Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności i uczenia się przez całe życie”
ART. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1299/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie
przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z EFRR w
ramach celu „EWT”:
- priorytet inwestycyjny 10 „Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania
umiejętności i uczenia się przez całe życie”
priorytet
inwestycyjny
w
ramach
współpracy
transgranicznej „Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym
szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia

ROZWÓJ INTELIGENTNY – rozwój
gospodarki opartej na wiedzy i
innowacji

ROZWÓJ
SPRZYJAJĄCY
WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU –
wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie
zatrudnienia,
zapewniającej spójność społeczną i
terytorialną
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się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych
systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia”
ART. 3 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1304/2013
z dnia 17.12.2013 r. w sprawie EFS i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006:
- zakres wsparcia 1c zgodnie z celem tematycznym
„Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez
całe życie”
Tab. 19. Matryca zgodności Priorytetu 2.4 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze wspólnotowej.
Źródło: Opracowanie własne.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
2.4

Umowa
Partnerstwa
Cel 1 „Wsparcie
dla zwiększania
konkurencyjności
gospodarki”

Cel 2 „Poprawa
spójności
społecznej
i
terytorialnej”

KPZK 2030

SRK 2020

KPM 2023

Cel
1
„Podwyższenie
konkurencyjności głównych
ośrodków miejskich Polski w
przestrzeni
europejskiej
poprzez
ich
integrację
funkcjonalną
przy
zachowaniu policentrycznej
struktury
systemu
osadniczego
sprzyjającej
spójności”

Cel II.4 „Rozwój
kapitału ludzkiego”

Cel
szczegółowy
1
„Poprawa
konkurencyjności
i
zdolności
głównych
ośrodków miejskich do
kreowania
rozwoju,
wzrostu i zatrudnienia”

Cel 2 „Poprawa spójności
wewnętrznej i terytorialne
równoważenie rozwoju kraju
poprzez
promowanie
integracji
funkcjonalnej,
tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania
się
czynników
rozwoju,
wielofunkcyjny
rozwój
obszarów wiejskich oraz
wykorzystanie
potencjału
wewnętrznego
wszystkich
terytoriów”

Cel III.1 „Integracja
społeczna”

Cel
szczegółowy
2
„Wspomaganie
rozwoju
subregionalnych
i
lokalnych
ośrodków
miejskich,
przede
wszystkim na obszarach
problemowych
polityki
regionalnej (w tym na
niektórych
obszarach
wiejskich)
poprzez
wzmacnianie ich funkcji
oraz przeciwdziałanie ich
upadkowi
ekonomicznemu”

Tab. 20. Matryca zgodności Priorytetu 2.4 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze krajowej.
Źródło: Opracowanie własne.
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Strategia
ZIT SOM
Priorytet
2.4

SRWZ 2020

RPO WZ 2014-2020

Cel kierunkowy 5.1
„Rozwój
kadr
innowacyjnej
gospodarki”

Cel szczegółowy 2 PI 10i
„Doskonalenie
kompetencji
kluczowych uczniów w zakresie
technologii
informacyjnokomunikacyjnych,
języków
obcych, nauk matematycznoprzyrodniczych,
kreatywności,
innowacyjności
i
pracy
zespołowej oraz rozwój systemu
indywidualnej pracy z uczniami,
prowadzące do wzmocnienia ich
zdolności
do
przyszłego
zatrudnienia”

Cel
rozwojowy
innowacyjności
i
gospodarki SOM”

Cel kierunkowy 5.3
„Rozwój kształcenia
ustawicznego”

Cel szczegółowy 3 PI 10iv
„Wzrost efektywności kształcenia
zawodowego i jego dostosowanie
do wymogów regionalnego rynku
pracy zwiększające szanse na
zatrudnienie”

Cel rozwojowy 4 „Rozwój i poprawa
dostępu do usług publicznych”

Cel kierunkowy 5.4
„Rozwój szkolnictwa
zawodowego
zgodnie
z
potrzebami
gospodarki”

SR SOM
2

„Wzmocnienie
konkurencyjności

Cel szczegółowy 4 PI 10iii
„Wzrost
kompetencji
osób
dorosłych, w szczególności osób o
niskich kwalifikacjach i osób
starszych w zakresie znajomości
technologii
informacyjnokomunikacyjnych
i
języków
obcych”

Cel szczegółowy 5 PI 10a
„Lepsze warunki kształcenia
zawodowego”
Tab. 21. Matryca zgodności Priorytetu 2.4 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze regionalnej.
Źródło: Opracowanie własne.
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PRIORYTET 2.5 – „Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów
przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego”
Waga rozwojowa Priorytetu 2.5 „Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem
zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego” wynika z konieczności
zachowania zrównoważonego rozwoju obszaru metropolitalnego przy wykorzystaniu jego
atutów turystycznych, przede wszystkim związanych z dostępem do wody. Działania
zaplanowane w ramach priorytetu oddziałują na konkurencyjność i rozwój gospodarki, szanując
przy tym dostępne zasoby przyrodnicze i kulturowe.
Na szczeblu wspólnotowym Priorytet 2.5 zgodny jest z celami tematycznymi
i priorytetami inwestycyjnymi wyznaczonymi w ramach pakietu legislacyjnego dla Polityki
Spójności oraz kierunkami rozwoju zaproponowanymi w Strategii Europa 2020 tj.: „Rozwój
zrównoważony” i „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.
Na szczeblu krajowym Priorytet 2.5 wpisuje się w dwa wyznaczone cele Umowy
Partnerstwa, cztery cele Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dwa cele
Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz dwa cele szczegółowe Krajowej Polityki Miejskiej 2023.
Wreszcie na szczeblu regionalnym Priorytet 2.5 wykazuje zgodność z czterema celami
kierunkowymi Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, trzema celami
szczegółowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
i dwoma celami strategicznymi Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
2.5

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności

Strategia Europa 2020

ART. 9 CZĘŚCI 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia
17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMiR oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006:
- cel tematyczny 6 „Zachowanie i ochrona środowiska oraz
promowanie efektywnego gospodarowania zasobami”
ART. 5 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie EFRR
i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006:
- priorytet inwestycyjny 6 „Zachowanie i ochrona środowiska
oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami”
ART. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1299/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie
przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z EFRR w
ramach celu „EWT”:
- priorytet inwestycyjny 6 „Zachowanie i ochrona środowiska
oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami”
ART. 5 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW i
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005:
- cel szczegółowy 4a „Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie
różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY wspieranie gospodarki efektywniej
korzystającej z zasobów, bardziej
przyjaznej środowisku i bardziej
konkurencyjnej

ROZWÓJ
SPRZYJAJĄCY
WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU –
wspieranie gospodarki o wysokim
poziomie
zatrudnienia,
zapewniającej spójność społeczną i
terytorialną
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obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi
szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości
przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów”
- cel szczegółowy 6b „Wspieranie lokalnego rozwoju na
obszarach wiejskich”
Tab. 22. Matryca zgodności Priorytetu 2.5 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze wspólnotowej.
Źródło: Opracowanie własne.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
2.5

Umowa
Partnerstwa
Cel 1 „Wsparcie
dla
zwiększania
konkurencyjności
gospodarki”

Cel 2 „Poprawa
spójności
społecznej
i
terytorialnej”

KPZK 2030

SRK 2020

KPM 2023

Cel
1
„Podwyższenie
konkurencyjności
głównych
ośrodków miejskich Polski w
przestrzeni europejskiej poprzez
ich integrację funkcjonalną przy
zachowaniu
policentrycznej
struktury systemu osadniczego
sprzyjającej spójności”

Cel II.6
„Bezpieczeństwo
energetyczne i
środowisko”

Cel szczegółowy 1
„Poprawa
konkurencyjności i
zdolności głównych
ośrodków miejskich
do
kreowania
rozwoju, wzrostu i
zatrudnienia”

Cel 2 „Poprawa spójności
wewnętrznej
i
terytorialne
równoważenie rozwoju kraju
poprzez promowanie integracji
funkcjonalnej,
tworzenie
warunków dla rozprzestrzeniania
się
czynników
rozwoju,
wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich oraz wykorzystanie
potencjału
wewnętrznego
wszystkich terytoriów”

Cel
III.3
„Wzmocnienie
mechanizmów
terytorialnego
równoważenia
rozwoju
oraz
integracja
przestrzenna
dla
rozwijania i pełnego
wykorzystania
potencjałów
regionalnych”

Cel szczegółowy 2
„Wspomaganie
rozwoju
subregionalnych
i
lokalnych ośrodków
miejskich,
przede
wszystkim
na
obszarach
problemowych
polityki regionalnej
(w
tym
na
niektórych
obszarach wiejskich)
poprzez
wzmacnianie
ich
funkcji
oraz
przeciwdziałanie ich
upadkowi
ekonomicznemu”

Cel 4 „Kształtowanie struktur
przestrzennych
wspierających
osiągnięcie i utrzymanie wysokiej
jakości
środowiska
przyrodniczego
i
walorów
krajobrazowych Polski”

Cel 6 „Przywrócenie i utrwalenie
ładu przestrzennego”
Tab. 23. Matryca zgodności Priorytetu 2.5 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze krajowej.
Źródło: Opracowanie własne.
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Strategia
ZIT SOM
Priorytet
2.5

SRWZ 2020

RPO WZ 2014-2020

SR SOM

Cel kierunkowy 1.2 „Wzrost
konkurencyjności
województwa w krajowym i
zagranicznym
ruchu
turystycznym”

Cel szczegółowy 1 PI 6c
„Zwiększona
atrakcyjność
zasobów kultury regionu”

Cel strategiczny 2 „Poprawa
atrakcyjności SOM w krajowej i
europejskiej przestrzeni”

Cel kierunkowy 3.1 „Rozwój
funkcji
metropolitalnych
Szczecina”

Cel szczegółowy 2 PI 6d
„Wzmocnione
mechanizmy
ochrony przyrody”

Cel rozwojowy 4 „Podnoszenie
jakości życia mieszkańców SOM
poprzez rozwój i poprawę
dostępu do usług publicznych”

Cel kierunkowy 4.2 „Ochrona
dziedzictwa przyrodniczego i
racjonalne
wykorzystanie
zasobów”

Cel szczegółowy 4 PI 8b „Rozwój
lokalnego rynku pracy opartego o
endogeniczny potencjał”

Cel
kierunkowy
6.5
„Rozwijanie
dorobku
kulturowego, jako fundamentu
tożsamości regionalnej”
Tab. 24. Matryca zgodności Priorytetu 2.5 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze regionalnej.
Źródło: Opracowanie własne.
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PRIORYTET 2.6 – „Wsparcie rynku pracy”
Waga rozwojowa Priorytetu 2.6 „Wsparcie rynku pracy” przejawia się jego kluczową rolą
społeczną i gospodarczą. Działania zaplanowane w ramach priorytetu mają wpłynąć na rozwój,
jakość, aktywność, mobilność i przedsiębiorczość kapitału ludzkiego, który docelowo ma zasilić
lokalny rynek pracy oraz gospodarkę, wzmocnić jej konkurencyjność, a także innowacyjność.
Na szczeblu wspólnotowym Priorytet 2.6 zgodny jest z celami tematycznymi
i priorytetami inwestycyjnymi wyznaczonymi w ramach pakietu legislacyjnego dla Polityki
Spójności oraz kierunkiem rozwoju zaproponowanym w Strategii Europa 2020 tj.: „Rozwój
sprzyjający włączeniu społecznemu”.
Na szczeblu krajowym Priorytet 2.6 wpisuje się w jeden wyznaczony cel Umowy
Partnerstwa, jeden cel Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, jeden cel
Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz jeden cel szczegółowy Krajowej Polityki Miejskiej 2023.
Wreszcie na szczeblu regionalnym Priorytet 2.6 wykazuje zgodność z trzema celami
kierunkowymi Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, dwoma celami
szczegółowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
i jednym celem strategicznym Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
2.6

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności

Strategia Europa 2020

ART. 9 CZĘŚCI 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMiR oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006:
- cel tematyczny 8 „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia
oraz wsparcie mobilności pracowników”
ART. 5 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie EFRR i przepisów
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”
oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006:
- priorytet inwestycyjny 8 „Promowanie trwałego i wysokiej jakości
zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”
ART. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 1299/2013 z dnia 17.12.2013 r. ws. przepisów szczegółowych
dotyczących wsparcia z EFRR w ramach celu „EWT”:
- priorytet inwestycyjny 8 „Promowanie trwałego i wysokiej jakości
zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”
- priorytet inwestycyjny w ramach współpracy transgranicznej
„Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie
mobilności pracowników poprzez integrację transgranicznych rynków
pracy, w tym transgraniczną mobilność, wspólne lokalne inicjatywy na rzecz
zatrudnienia, usługi informacyjne i doradztwo, wspólne szkolenia”
ART. 3 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 1304/2013
z dnia 17.12.2013 r. w sprawie EFS i uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1081/2006:
- zakres wsparcia 1a zgodnie z celem tematycznym „Promowanie trwałego
i wysokiej jakości zatrudnienia i wsparcie mobilności pracowników”

ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY
WŁĄCZENIU
SPOŁECZNEMU
–
wspieranie gospodarki o
wysokim
poziomie
zatrudnienia,
zapewniającej spójność
społeczną i terytorialną
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ART. 5 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 1305/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez EFRROW i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1698/2005:
- cel szczegółowy 6a „Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i
rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy”
Tab. 25. Matryca zgodności Priorytetu 2.6 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze wspólnotowej.
Źródło: Opracowanie własne.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
2.6

Umowa
Partnerstwa
Cel 2 „Poprawa
spójności
społecznej
i
terytorialnej”

KPZK 2030

SRK 2020

KPM 2023

Cel
2
„Poprawa
spójności
wewnętrznej
i
terytorialne
równoważenie
rozwoju
kraju
poprzez promowanie integracji
funkcjonalnej,
tworzenie
warunków dla rozprzestrzeniania
się
czynników
rozwoju,
wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich
oraz
wykorzystanie
potencjału
wewnętrznego
wszystkich terytoriów”

Cel
II.4
„Rozwój
kapitału
ludzkiego”

Cel
szczegółowy
2
„Wspomaganie
rozwoju
subregionalnych i lokalnych
ośrodków miejskich, przede
wszystkim na
obszarach
problemowych
polityki
regionalnej (w tym na
niektórych
obszarach
wiejskich)
poprzez
wzmacnianie ich funkcji oraz
przeciwdziałanie
ich
upadkowi ekonomicznemu”

Tab. 26. Matryca zgodności Priorytetu 2.6 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze krajowej.
Źródło: Opracowanie własne.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
2.6

SRWZ 2020

RPO WZ 2014-2020

Cel kierunkowy 1.3 „Wspieranie
współpracy przedsiębiorstw i rozwoju
przedsiębiorczości”

Cel szczegółowy 3 PI 8iii
„Zwiększenie
liczby
nowoutworzonych
przedsiębiorstw
oraz
utworzonych miejsc pracy w
tych przedsiębiorstwach”

Cel kierunkowy 5.2 „Zwiększanie
aktywności zawodowej ludności”

Cel szczegółowy 4 PI 8i
„Zwiększenie
zatrudnienia
wśród osób bezrobotnych,
poszukujących
pracy
i
nieaktywnych
zawodowo
znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy”

SR SOM
Cel strategiczny
„Wzmocnienie
innowacyjności
konkurencyjności
gospodarki SOM”

3
i

Cel
kierunkowy
5.4
„Rozwój
szkolnictwa zawodowego zgodnie z
potrzebami gospodarki”
Tab. 27. Matryca zgodności Priorytetu 2.6 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze regionalnej.
Źródło: Opracowanie własne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

30

PRIORYTET 3.2 – „Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych oraz uzupełnienie
deficytów w zakresie lokalnej infrastruktury społecznej i edukacyjnej”
Waga rozwojowa Priorytetu 3.2 „Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych
oraz uzupełnienie deficytów w zakresie lokalnej infrastruktury społecznej i edukacyjnej” wynika
z konieczności realizacji potrzeb społecznych względem zdiagnozowanych deficytów w obszarze
usług oraz lokalnej infrastruktury społecznej.
Określone deficyty mają bezpośredni wpływ na występowanie niepokojących zjawisk
społecznych takich jak np. niska aktywność zawodowa osób starszych i związane z tym procesy
starzenia się, czy też zwiększający się odsetek grup defaworyzowanych pozbawionych /
ograniczonych dostępem do rynku pracy. Dodatkowo, braki w infrastrukturze edukacyjnej
potęgują trudności w kształceniu obecnych, jak i przyszłych kadr na potrzeby lokalnej
gospodarki.
Na szczeblu wspólnotowym Priorytet 3.2 zgodny jest z celami tematycznymi
i priorytetami inwestycyjnymi wyznaczonymi w ramach pakietu legislacyjnego dla Polityki
Spójności oraz kierunkami rozwoju zaproponowanymi w Strategii Europa 2020 tj.: „Rozwój
inteligentny” i „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.
Na szczeblu krajowym Priorytet 3.2 wpisuje się w jeden wyznaczony cel Umowy
Partnerstwa, dwa cele Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dwa cele
Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz dwa cele szczegółowe Krajowej Polityki Miejskiej 2023.
Wreszcie na szczeblu regionalnym Priorytet 3.2 wykazuje zgodność z czterema celami
kierunkowymi Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, trzema celami
szczegółowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
i dwoma celami strategicznymi Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
3.2

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności
ART. 9 CZĘŚCI 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMiR oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006:
- cel tematyczny 8 „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia
oraz wsparcie mobilności pracowników”
- cel tematyczny 9 „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i
wszelką dyskryminacją”
- cel tematyczny 10 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie”
ART. 5 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie EFRR i przepisów
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”
oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006:
- priorytet inwestycyjny 9 „Promowanie włączenia społecznego, walka z
ubóstwem i wszelką dyskryminacją”
- priorytet inwestycyjny 10 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez
całe życie”
ART. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

Strategia Europa
2020
ROZWÓJ
INTELIGENTNY
–
rozwój
gospodarki
opartej na wiedzy i
innowacji

ROZWÓJ
SPRZYJAJĄCY
WŁĄCZENIU
SPOŁECZNEMU
–
wspieranie gospodarki
o wysokim poziomie
zatrudnienia,
zapewniającej spójność
społeczną
i
terytorialną
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NR 1299/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych
dotyczących wsparcia z EFRR w ramach celu „EWT”:
- priorytet inwestycyjny 9 „Promowanie włączenia społecznego, walka z
ubóstwem i wszelką dyskryminacją”
- priorytet inwestycyjny 10 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez
całe życie”
- priorytet inwestycyjny w ramach współpracy transgranicznej
„Promowanie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz
integrację społeczności ponad granicami”
ART. 3 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 1304/2013
z dnia 17.12.2013 r. w sprawie EFS i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1081/2006:
- zakres wsparcia 1a zgodnie z celem tematycznym „Promowanie trwałego i
wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”
- zakres wsparcia 1b zgodnie z celem tematycznym „Promowanie włączenia
społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”
Tab. 28. Matryca zgodności Priorytetu 3.2 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze wspólnotowej.
Źródło: Opracowanie własne.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
3.2

Umowa
Partnerstwa
Cel 2 „Poprawa
spójności
społecznej
i
terytorialnej”

KPZK 2030

SRK 2020

KPM 2023

Cel
1
„Podwyższenie
konkurencyjności
głównych
ośrodków miejskich Polski w
przestrzeni
europejskiej
poprzez
ich
integrację
funkcjonalną przy zachowaniu
policentrycznej
struktury
systemu
osadniczego
sprzyjającej spójności”

Cel II.4
„Rozwój
kapitału
ludzkiego”

Cel szczegółowy 1 „Poprawa
konkurencyjności
i
zdolności
głównych ośrodków miejskich do
kreowania rozwoju, wzrostu i
zatrudnienia”

Cel 2 „Poprawa spójności
wewnętrznej i terytorialne
równoważenie rozwoju kraju
poprzez promowanie integracji
funkcjonalnej,
tworzenie
warunków
dla
rozprzestrzeniania
się
czynników
rozwoju,
wielofunkcyjny
rozwój
obszarów
wiejskich
oraz
wykorzystanie
potencjału
wewnętrznego
wszystkich
terytoriów”

Cel III.1
„Integracja
społeczna”

Cel szczegółowy 2 „Wspomaganie
rozwoju subregionalnych i lokalnych
ośrodków
miejskich,
przede
wszystkim
na
obszarach
problemowych polityki regionalnej
(w tym na niektórych obszarach
wiejskich) poprzez wzmacnianie ich
funkcji oraz przeciwdziałanie ich
upadkowi ekonomicznemu”

Tab. 29. Matryca zgodności Priorytetu 3.2 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze krajowej.
Źródło: Opracowanie własne.
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Strategia
ZIT SOM
Priorytet
3.2

SRWZ 2020

RPO WZ 2014-2020

SR SOM

Cel kierunkowy 5.1
„Rozwój
kadr
innowacyjnej
gospodarki”

Cel szczegółowy 6 PI 8vi „Wdrożenie programów
zdrowotnych
dla
chorób
negatywnie
wpływających na rynek pracy, dedykowanych
osobom w wieku aktywności zawodowej”

Cel strategiczny
„Wzmocnienie
innowacyjności
konkurencyjności
gospodarki SOM”

Cel kierunkowy 5.2
„Zwiększanie
aktywności
zawodowej ludności”

Cel szczegółowy 3 PI 9iv „Zwiększenie
dostępności usług społecznych w szczególności
usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług
wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym”

Cel strategiczny 4
„Podnoszenie
jakości
życia mieszkańców SOM
poprzez
rozwój
i
poprawę dostępu do
usług publicznych”

Cel kierunkowy 5.3
„Rozwój kształcenia
ustawicznego”

Cel szczegółowy 5 PI 10a „Lepsze warunki
kształcenia zawodowego”

3
i

Cel kierunkowy 6.6
„Przeciwdziałanie
ubóstwu i procesom
marginalizacji
społecznej”
Tab. 30. Matryca zgodności Priorytetu 3.2 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze regionalnej.
Źródło: Opracowanie własne.
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PRIORYTET 3.3 – „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej”
Waga rozwojowa Priorytetu 3.3 „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej” wynika z pilnej
potrzeby wprowadzenia drastycznych zmian strukturalnych na wielu zdegradowanych
społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarach miejskich SOM.
Wskazane w priorytecie działania służyć mają nie tylko poprawie jakości życia
społeczeństwa i walorów estetycznych zamieszkiwanych obszarów problemowych, ale przede
wszystkim powinny spowodować przywrócenie na nich aktywności gospodarczej i społecznej
oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych.
Na szczeblu wspólnotowym Priorytet 3.3 zgodny jest z celami tematycznymi
i priorytetami inwestycyjnymi wyznaczonymi w ramach pakietu legislacyjnego dla Polityki
Spójności oraz dwoma kierunkami rozwoju zaproponowanymi w Strategii Europa 2020 tj.:
„Rozwój zrównoważony” i „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”.
Na szczeblu krajowym Priorytet 3.3 wpisuje się w jeden wyznaczony cel Umowy
Partnerstwa, dwa cele Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, dwa cele
Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz jeden cel szczegółowy Krajowej Polityki Miejskiej 2023.
Wreszcie na szczeblu regionalnym Priorytet 3.3 wykazuje zgodność z trzema celami
kierunkowymi Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, dwoma celami
szczegółowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
i dwoma celami strategicznymi Strategii Rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
3.3

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności
ART. 9 CZĘŚCI 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I
RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMiR oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006:
- cel tematyczny 9 „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i
wszelką dyskryminacją”
ART. 5 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie EFRR i przepisów
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”
oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006:
- priorytet inwestycyjny 9 „Promowanie włączenia społecznego, walka z
ubóstwem i wszelką dyskryminacją”
ART. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 1299/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych
dotyczących wsparcia z EFRR w ramach celu „EWT”:
- priorytet inwestycyjny 9 „Promowanie włączenia społecznego, walka z
ubóstwem i wszelką dyskryminacją”
- priorytet inwestycyjny w ramach współpracy transgranicznej
„Promowanie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz
integrację społeczności ponad granicami”
ART. 3 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 1304/2013
z dnia 17.12.2013 r. w sprawie EFS i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1081/2006:

Strategia Europa
2020
ROZWÓJ
ZRÓWNOWAŻONY wspieranie gospodarki
efektywniej
korzystającej
z
zasobów,
bardziej
przyjaznej środowisku
i
bardziej
konkurencyjnej
ROZWÓJ
SPRZYJAJĄCY
WŁĄCZENIU
SPOŁECZNEMU
–
wspieranie gospodarki
o wysokim poziomie
zatrudnienia,
zapewniającej spójność
społeczną
i
terytorialną
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- zakres wsparcia 1b zgodnie z celem tematycznym „Promowanie włączenia
społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”
Tab. 31. Matryca zgodności Priorytetu 3.3 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze wspólnotowej.
Źródło: Opracowanie własne.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
3.3

Umowa
Partnerstwa
Cel 2
„Poprawa
spójności
społecznej i
terytorialnej”

KPZK 2030

SRK 2020

Cel
2
„Poprawa
spójności
wewnętrznej
i
terytorialne
równoważenie
rozwoju
kraju
poprzez
promowanie
integracji
funkcjonalnej, tworzenie warunków
dla rozprzestrzeniania się czynników
rozwoju, wielofunkcyjny rozwój
obszarów
wiejskich
oraz
wykorzystanie
potencjału
wewnętrznego
wszystkich
terytoriów”

Cel
III.1
społeczna”

„Integracja

Cel 6 „Przywrócenie i utrwalenie
ładu przestrzennego”

Cel III.3 „Wzmocnienie
mechanizmów
terytorialnego
równoważenia
rozwoju
oraz
integracja
przestrzenna
dla
rozwijania
i
pełnego
wykorzystania
potencjałów
regionalnych”

KPM 2023
Cel szczegółowy
3
„Odbudowa
zdolności
do
rozwoju poprzez
rewitalizację
zdegradowanych
społecznie,
ekonomicznie i
fizycznie
obszarów
miejskich”

Tab. 32. Matryca zgodności Priorytetu 3.3 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze krajowej.
Źródło: Opracowanie własne.
Strategia
ZIT SOM
Priorytet
3.3

SRWZ 2020

RPO WZ 2014-2020

SR SOM

Cel kierunkowy 3.1 „Rozwój
funkcji
metropolitalnych
Szczecina”

Cel szczegółowy 3 PI 9b
„Zmniejszone
zagrożenie
wykluczeniem społecznym ludności
zamieszkującej
obszary
zdegradowane i peryferyjne”

Cel
strategiczny
1
„Wzmocnienie
integracji
przestrzennej
i
funkcjonalnej SOM”

Cel
kierunkowy
4.6
„Rewitalizacja
obszarów
zurbanizowanych”

Cel szczegółowy 2 PI 4c
„Zmniejszona
energochłonność
budynków
mieszkaniowych
(wielorodzinnych) i publicznych”

Cel
strategiczny
2
„Poprawa
atrakcyjności
SOM
w
krajowej
i
europejskiej przestrzeni”

Cel kierunkowy 4.1 „Poprawa
jakości
środowiska
i
bezpieczeństwa ekologicznego”
Tab. 33. Matryca zgodności Priorytetu 3.3 Strategii ZIT SOM z wybranymi dokumentami strategicznymi o
randze regionalnej.
Źródło: Opracowanie własne.
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