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Cele realizacji Kontraktów Samorządowych:  

koncentracja zasobów i środków interwencji na wybranych obszarach tematycznych, służących 
przede wszystkim rozwojowi gospodarczemu w wyłonionych specjalizacjach gospodarczych 

budowa trwałego potencjału gospodarczego regionu, także po roku 2020 

realizacja zintegrowanych projektów ukierunkowanych na rozwój gospodarczy danego obszaru , 
odpowiadających w sposób kompleksowy na potencjały gospodarcze i rozwój rynku pracy  

sprzyjanie rozwojowi współpracy, integracji i koordynacji działań JST z innymi partnerami na 
obszarach KS, wdrożenie  zintegrowanego podejścia do rozwoju danego terytorium 

wzmacnianie idei współkształtowania i koordynowania przedsięwzięć rozwojowych realizowanych 
wspólnie przez samorządy lokalne i zapewnienie spójności polityk lokalnych z polityką rozwoju 

zwiększenie efektywności i skuteczności wydatkowania środków publicznych, w tym w 
szczególności udostępnionych regionowi w ramach funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 

Kontrakt Samorządowy 

Cele KS 
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Delimitacja obszarów proponowanych do uwzględnienia w ramach Kontraktu 
Samorządowego powinna być dokonana, w szczególności w oparciu o poniższe przesłanki: 

obszary wyznaczane na podstawie powiązań funkcjonalnych pomiędzy obszarami 
miejskimi i otaczającymi je obszarami wiejskimi  

obszary wyznaczone na podstawie endogenicznych potencjałów rozwojowych 
określonych dla danej grupy JST 

obszary wymagające restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji z uwagi na 
kumulację problemów o charakterze społeczno-gospodarczym 

obszary wyznaczone z uwagi na wspólne cechy przyrodniczo-kulturowe 
warunkujące możliwości rozwojowe 

Terytorium 
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Ramowy układ koncepcji KS 

• zakres geograficzny obszaru KS (wykaz gmin województwa zachodniopomorskiego objętych KS) 

• główne tezy diagnostyczne dot. sytuacji gospodarczej, społecznej i infrastrukturalnej 

• uzasadnienie delimitacji (np. ze względu na siłę występowania wspólnych potencjałów i powiązań 
funkcjonalnych) 

Obszar Kontraktu Samorządowego 

• formuła prawna (stowarzyszenie, związek, umowa partnerstwa, spółka prawa handlowego, itp.) 

• wskazanie podmiotu i osoby reprezentującej wszystkie JST objęte KS (zakłada się, że konsultacje  
i wymiana korespondencji będzie prowadzona z jednym – wskazanym przez grupę JST podmiotem lub 
reprezentantem) 

Formuła realizacji Kontraktu Samorządowego 

• wskazanie kluczowych branż, na których opiera się/będzie się  opierał rozwój gospodarczy na danym 
obszarze 

• odniesienie kluczowych branż gospodarczych na danym obszarze do regionalnych specjalizacji 
gospodarczych 

Kluczowe branże gospodarcze obszaru objętego KS 
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Ramowy układ koncepcji KS 

• wskazanie celów rozwojowych do realizacji poprzez KS,  ze szczególnym uwzględnieniem sfery 
gospodarczej, 

• opis partnerów społecznych i gospodarczych, którzy brali udział w formułowaniu celów KS; oraz 
określenie ich roli w procesie tworzenia i realizacji KS (w szczególności LGD, LGR) 

Cele rozwojowe do osiągnięcia przez KS i proces ich identyfikacji 

• wskazanie listy projektów priorytetowych planowanych do realizacji przez JST w ramach Kontraktu 
Samorządowego w trybie pozakonkursowym, w tym: 
• określenie montażu finansowego (z jakich źródeł i w jakim zakresie poszczególne projekty będą finansowane np. 

środki własne, fundusze unijne, dotacje innych JST, itp.) 

• harmonogram realizacji poszczególnych projektów 

• wskaźniki realizacji projektu spójne ze wskaźnikami projektu RPO WZ 2014–2020 

Projekty priorytetowe 

• wskazanie planowanych do realizacji projektów komplementarnych do wymienionych wyżej projektów 
priorytetowych, w szczególności dotyczących: 
• projektów bezpośrednio wspierających rozwój gospodarki obszaru objętego KS 

• projektów pozostałych podmiotów (poza JST) 

• innych projektów JST 

• projektów o charakterze ponadlokalnym i regionalnym planowanych do realizacji na szczeblu ponadgminnym 

Projekty komplementarne 
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Koncepcja Kontraktu 
Samorządowego 

Projekty priorytetowe JST  
(tryb pozakonkursowy) 
 RPO WZ 2014 – 2020 

Projekty  przedsiębiorców  

Projekty 
komplementarne  

np.  NGO, IOB 
Pozostałe projekty JST 

Projekty celu publicznego o 
charakterze ponadlokalnym 

wpływające na rozwój obszaru 
objętego KS 

Formularz koncepcji KS 
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Założenia dotyczące oceny KS 

końcowa ocena KS 

Kontrakt 
Samorządowy 

Obraz diagnostyczny  
przygotowany przez  IZ RPO 

wizja rozwojowa 
i cele 

projekty 

wpływ KS na 
realizacje celów 

RPO 

• Ocena merytoryczno-
techniczna  

• Ocena zgodności ze 
specjalizacjami 
regionalnymi 

• Ocena wewnętrznej 
spójności/komplementarn

ości wiązki projektów 

Wpływ KS na 
realizację celów RPO 

oraz realizacje 
wskaźników Programu 

Relacja wizji i celów 
rozwojowych do 

potencjałów rozwojowych, 
w tym w szczególności 

gospodarczych 
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Tryb wyboru projektów do KS 

Zakłada się, że 
projekty ujęte w 

KS realizowane 
będą w trybach:  

pozakonkursowym 

• dotyczyć to będzie projektów priorytetowych 
planowanych przez JST; projekty realizowane w 
trybie pozakonkursowym będą miały 
zarezerwowane środki w ramach budżetu danego 
priorytetu RPO WZ (lista projektów priorytetowych 
zostanie ustalona w procesie negocjacji KS). 

konkursowym 

• przedsięwzięcia komplementarne do projektów 
priorytetowych planowane przez przedsiębiorców, 
sektor organizacji pozarządowych oraz innych 
partnerów wskazanych w KS. 
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Przewidywane osie dla realizacji 
projektów w KS 

Oś priorytetowa  

RPO WZ  

Cel Tematyczny Priorytety inwestycyjne Fundusz 

I Gospodarka – Innowacje – Technologie  CT 3 Podnoszenie 

konkurencyjności MŚP, sektora 

rolnego oraz sektora rybołówstwa 

i akwakultury 

3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie 

gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia 

nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości 

EFRR 

II Rozwój społeczeństwa informacyjnego  CT 2 Zwiększenie dostępności, 

stopnia wykorzystania i jakości 

technologii  informacyjno – 

komunikacyjnych 

2.3. wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla 

e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia 

EFRR 

III Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej  CT 4 Wspieranie przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną we 

wszystkich sektorach, w tym 

priorytety inwestycyjne 

4.1. promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii EFRR 

4.2. promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez 

MŚP/przez przedsiębiorstwa 

EFRR 

 

4.3. wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym 

EFRR 

 

4.5. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w 

szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego 

transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań 

adaptacyjnych i mitygacyjnych 

EFRR 

IV Dostosowania do zmian klimatu  CT 5 Promowanie dostosowania 

do zmiany klimatu, zapobiegania 

ryzyku i zarządzania ryzykiem 

5.2. promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, 

zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów 

zarządzania klęskami żywiołowymi 

EFRR 
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Przewidywane osie dla realizacji 
projektów w KS 

Oś priorytetowa  

RPO WZ  

Cel Tematyczny Priorytety inwestycyjne Fundusz 

V Rozwój naturalnego środowiska 

człowieka  

CT 6 Ochrona środowiska 

naturalnego i wspieranie 

efektywności wykorzystania zasobów 

6.1. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze 

gospodarki odpadami, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa 

unijnego 

EFRR 

    

6.2. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze 

gospodarki wodnej, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa 

unijnego 

EFRR 

    
6.3. ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego EFRR 

    

6.4. ochrona i przywrócenie bioróżnorodności, ochrona i rekultywacja gleby 

oraz promowanie systemów ochrony ekosystemów, w tym programu 

NATURA 2000 oraz zielonej infrastruktury 

EFRR 

    

6.5. działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym 

rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia 

powietrza 

EFRR 

VI Transport  CT 7 Promowanie zrównoważonego 

transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu 

najważniejszych infrastruktur 

sieciowych 

7.2. zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 

drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T 

EFRR 

    

7.3. rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów 

transportu, włączając transport śródlądowy, morski, porty i połączenia 

multimodalne 

EFRR 

VII Rynek pracy CT 8 Wspieranie zatrudnienia i 

mobilności pracowników 

8.5. zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i 

nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz 

zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

EFS  

    
8.8. równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego EFS 
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Przewidywane osie dla realizacji 
projektów w KS 

Oś priorytetowa  

RPO WZ  

Cel Tematyczny Priorytety inwestycyjne Fundusz 

VIII Rozwój społeczny  CT 9 Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem  

9.4. aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności EFS 

9.7. ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 

opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

EFS 

9.8. wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych EFS 

IX Infrastruktura publiczna  CT 9 Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem  

9.1. inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do 

rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie 

stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie 

społeczności lokalnych 

EFRR 

9.2. wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 

EFRR 

9.3. wspieranie przedsiębiorczości społecznej EFRR 

X Edukacja  CT 10 Inwestowanie w edukację, 

umiejętności i uczenie się przez całe 

życie  

10.1. ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie 

równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i ponadpodstawowego 

EFS 

10.3. poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie 

umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów 

kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości 

kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia 

się poprzez praktykę i przyuczania do zawodu, takich jak dwutorowe systemy 

kształcenia 

EFS 

XI Infrastruktura edukacyjna CT 10 Inwestowanie w edukację, 

umiejętności i uczenie się przez całe 

życie (oprócz działań systemowych 

10.4. inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez 

rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

EFRR 
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Ocena, negocjacje i rozstrzygnięcie konkursu na Kontrakty Samorządowe 

III / IV kwartał 2014 r. 

Ogłoszenie naboru Kontraktów Samorządowych 

II / III kwartał 2014 r. 

Konsultacje tworzonych przez JST koncepcji Kontraktów Samorządowych 

luty 2014 r. – kwiecień 2014 r. 

Proces komunikacji z JST i prezentacji założeń Kontraktu Samorządowego 

grudzień 2013 r. – styczeń 2014 r. 

Ramowy harmonogram prac nad KS 
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Dziękuję za uwagę 

 

Szczecin,  2014 r. 


