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SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP    
Razem dla rozwoju   
 
Przedstawiciele 12 świętokrzyskich samorządów: Gminy Kielce, Chęcin, Chmielnika, Daleszyc, Górna, 
Masłowa, Miedzianej Góry, Morawicy, Piekoszowa, Sitkówki - Nowiny, Strawczyna i Zagnańska 
podpisali w Kielcach porozumienia określające zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu 
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz jej 
współfinansowania i realizacji. W spotkaniu uczestniczył Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu 
Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne to instrument pozwalający gminom realizować wspólnie działania finansowane 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. – Nareszcie 
powstaje coś nowego: Kielecki Obszar Funkcjonalny, który ma swoje umocowanie prawne i 
zabezpieczone środki na swoją działalność – podkreśla Marian Buras, wójt Gminy Morawica – na pewno 
nie będzie łatwo pogodzić pewnej idei Obszaru Funkcjonalnego z oczekiwaniami mieszkańców 
poszczególnych gmin, trzeba więc szukać złotego środka, by zrobić coś kompleksowego. Cały Obszar 
na pewno zyska na tym projekcie. Choć w jego centrum znajdują się Kielce, prezydent Wojciech 
Lubawski zaznacza, że nie będzie w projekcie żadnej dominacji miasta wojewódzkiego. – Musimy cały 
ten pomysł traktować jako duże wyzwanie, partnerstwo, dlatego ewidentne interesy tylko jednej gminy 
nie mogą być realizowane w ramach tego programu, jeżeli nie będą akceptowane przez wszystkich – 
mówi. - To przykład tego, że bardzo poważnie ćwiczymy nowy instrument jakim jest obszar 
funkcjonalny i przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej. Skala wyzwań jest ogromna. 
Trzymam kciuki za dalszy ciąg konkretnych już prac  w ramach tego projektu – mówi Grzegorz 
Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowa forma współpracy samorządów, które 
chcąc realizować ZIT są zobligowane do  zawiązania partnerstwa i przygotowania wspólnej Strategii, 
wyznaczenia najważniejszych celów i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji  w latach 2014-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTAL „ONET.PL”   
Samorządy będą wspólnie przygotowywać projekty inwestycyjne 
 
Prezydent Kielc, Wojciech Lubawski oraz wójtowie i burmistrzowie gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 
podpisali w Kielcach porozumienie ws. realizacji wspólnych przedsięwzięć z unijnym dofinansowaniem. 
Porozumienie dotyczy zasad współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz współfinansowaniu i realizacji tych inwestycji. Jak 
wyjaśniono na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to zupełnie 
nowy sposób współpracy samorządów. Przy pomocy tego instrumentu mogą realizować wspólne 
przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
Europejskiego Funduszu Społecznego". Kielecki Obszar Funkcjonalny (KOF), którego członkowie podpisali 
porozumienie, obejmuje obszar Kielc oraz sąsiednich gmin. Łącznie składa się na niego 12 jednostek 
samorządu terytorialnego. Poza Kielcami w skład KOF wchodzą Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, 
Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn oraz Zagnańsk. Obszar powstał według 
ścisłych kryteriów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Burmistrz miasta i gminy Chmielnik Jarosław Zatorski 
powiedział, że ze wspólną inicjatywą wiąże bardzo wiele nadziei. Biorąc pod uwagę fakt, że w nowym rozdaniu 
unijnych pieniędzy będzie nacisk na wspólne inwestycje i rozwiązywanie wspólnych problemów, porozumienie 
otwiera nowe, nieznane dotąd możliwości – ocenił. Jak wyjaśnił marszałek województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas, wtorkowe porozumienie to początek uzgodnień między samorządami, jakie inwestycje chcą 
prowadzić wspólnie. Obszary funkcjonalne są bowiem zobowiązane do stworzenia strategii działania oraz listy 
wspólnych projektów. Zaznaczył, że na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zaplanowano ok. 300 mln zł. Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy instrument finansowania, który Komisja Europejska zaplanowała na lata 
2014-2020. Celem ZIT jest m.in.: sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na terenie obszarów 
metropolitalnych, przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i 
komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa, a także realizacja 
zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy obszarów 
metropolitalnych. 




