UZASADNIENIE
W ramach RPO WSL 2014-2020 zakłada się szerokie zastosowanie zintegrowanego podejścia
terytorialnego. Stanowi to kontynuację działań poprzedniego okresu programowania. W latach 2007-2013
w RPO WSL realizowane były unikalne w skali kraju instrumenty terytorialne tj. Programy Rozwoju
Subregionów (PRS), które pozwoliły na wypracowanie przez subregiony potencjału instytucjonalnego oraz
zasad współpracy w zakresie uzgadniania działań rozwojowych dostosowanych do specyfiki i potrzeb
obszarów.
W latach 2014-2020 Instytucja Zarządzająca rozszerzy i wzmocni podejście terytorialne poprzez
wykorzystanie dobrych praktyk PRS, zwiększenie alokacji na działania ukierunkowane terytorialnie, poprawę
koordynacji wsparcia oraz zastosowanie instrumentów terytorialnych – Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT) i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).
W ramach RPO WSL 2014-2020 wymiar terytorialny będzie wdrażany poprzez zastosowanie
instrumentów: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT).
ZIT będą realizowane zgodnie z Umową Partnerstwa na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego
(Subregion Centralny). RIT będą realizowane, zgodnie z ustaleniami Zarządu Województwa Śląskiego z
partnerami lokalnymi, na obszarach terytorialnych Subregionów: Północnego, Południowego i Zachodniego.
Formalno-prawnym wymogiem ustanowienia instrumentu RIT, jest zinstytucjonalizowanie współpracy gmin
na obszarze funkcjonalnym. Przyjęto, iż najbardziej optymalną formą współpracy będzie porozumienie
międzygminne. Porozumienie to będzie regulowało w szczególności kwestie współpracy gmin przy
programowaniu, wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu RIT.
Przygotowany projekt uchwały stanowi kolejny krok w kierunku zacieśnienia i sformalizowania
współpracy gmin i powiatów wchodzących w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego celem
realizacji instrumentu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).
Źródłem finansowania projektów w ramach instrumentu RIT w Subregionie Południowym będą
specjalnie wyasygnowane na ten cel środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych obszaru funkcjonalnego obejmującego
subregion południowy województwa śląskiego została usankcjonowana przez podpisanie Porozumienia z dnia
11 października 2013 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii ZIT dla Subregionu
Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Porozumienie zostało zawarte pomiędzy 41 jednostkami samorządu terytorialnego województwa śląskiego
(miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, powiat bielski, powiat cieszyński, powiat żywiecki oraz 37 gmin
z terenu wymienionych powiatów).
Obszar funkcjonalny RIT subregionu południowego województwa śląskiego, zdefiniowany
w ramach Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, tworzy 41 jednostek samorządu
terytorialnego, tj.: miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, powiat bielski, powiat cieszyński, powiat
żywiecki oraz 37 gmin: Bestwina, Buczkowice, Czechowice – Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka,
Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice, Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna,
Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa,
Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy – Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka,
Żywiec. W skali kraju, poza województwem śląskim powstają jeszcze 4 ZIT/RIT poza miastami
wojewódzkimi, skupione wokół: Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Kalisza-Ostrowa Wielkopolskiego oraz
Koszalina-Kołobrzega-Białogardu.
W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

