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Województwa Opolskiego

realizuje zadanie wynikające z pełnienia funkcji IZ w 
ramach RPO WO na lata 2014-2020

System instytucjonalny realizacji RPO WO 2014-2020



• W okresie programowania na lata 2014 -2020 powołana 
została nowa Instytucja Pośrednicząca  - Związek 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Związek ZIT)

Kiedy powstał Związek ZIT?

• Rolę Związku ZIT pełni Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, 
powołane w październiku 2013 roku na podstawie ustawy o 
samorządzie gminnym

Czym jest Związek ZIT?

• Przeprowadzenie naborów wniosków, udział w ich ocenie, 
opracowanie list rankingowych projektów oraz promowanie 
i informowanie we współpracy z IZ o działaniach 
podejmowanych w ramach Programu i osiąganych efektach

JJakie są główne 

zadania Związku ZIT? rolę 
IP RPO WO 2014-2020?

Związek ZIT - nowa Instytucja Pośrednicząca RPO WO 2014-2020



Podstawy prawne

 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - tzw. ustawa wdrożeniowa,

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. tzw.
rozporządzenie ogólne,

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.,

 Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące procedury desygnacji z dnia 18 grudnia 2014 r.,

 Umowa Partnerstwa „Programowanie perspektywy finansowej 2014 – 2020”,

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

 Porozumienie z 12 marca 2015r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020,



Porozumienie

Związek ZIT, którym jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska na mocy Porozumienia w sprawie przekazania zadań z
zakresu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WO 2014-2020 pełni rolę Instytucji
Pośredniczącej.

Porozumienie trójstronne zawarte zostało w dniu 12.03.2015 r. pomiędzy:

Województwem Opolskim – Instytucją Zarządzającą (IZ),

Związkiem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Stowarzyszeniem 
Aglomeracja Opolska – Instytucją Pośredniczącą ZIT (IP ZIT),

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu - Instytucją Pośredniczącą WUP (IP 
WUP).



Zadania Instytucji Pośredniczącej ZIT 
Porozumienie określa zakres zadań i odpowiedzialności oraz wzajemne relacje pomiędzy 

IZ RPO WO 2014-2020 a IP RPO WO 2014-2020 (IP ZIT oraz IP WUP). 

Zgodnie z Porozumieniem Instytucja Pośrednicząca (IP ZIT) zobowiązana jest m.in. do:

 prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych,

 przeprowadzenia naboru wniosków na podstawie ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu,

 dokonania oceny wniosków w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący dla Programu,

 obsługi prac Komisji Oceny Projektów, dokonującej oceny wniosków o dofinansowanie projektów,

 tworzenia list rankingowych na podstawie wyników dokonanej oceny,

 udziału w procedurze odwoławczej,



Zadania Instytucji Pośredniczącej ZIT

 udzielania informacji IZ w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia protestu,

 dokonywania ponownej oceny wniosków o dofinansowanie projektów w przypadku pozytywnie
zakończonej procedury odwoławczej,

 przekazywania do IZ informacji dotyczących przebiegu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie
projektów,

 monitorowania realizacji wskaźników postępu rzeczowego,

 monitorowania wykonania celów pośrednich i końcowych ustanowionych dla Osi priorytetowych -
przedstawianie planu realizacji wskaźników postępu rzeczowego na każdym etapie oceny wniosków,

 określania potencjalnych ryzyk w zakresie realizacji zadań.



Zadania Instytucji Pośredniczącej ZIT

Instytucja Zarządzająca powierzyła Instytucji Pośredniczącej (ZIT) realizację części zadań w zakresie:

• Poddziałanie 2.2.2 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej
Osi priorytetowej 2 Konkurencyjna 

gospodarka

• Poddziałanie 3.1.2 – Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

• Poddziałanie 3.2.2 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Osi priorytetowej 3 Gospodarka 
niskoemisyjna

• Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

• Poddziałanie 9.1.4 – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

• Poddziałanie 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

Osi priorytetowej 5 Ochrona środowiska, 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Osi priorytetowej 9 Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie 5.3.3 – Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej



Beneficjenci pomocy

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

• inne podmioty publiczne zarządzające terenami inwestycyjnymi, w tym powojskowymi, 
poprzemysłowymi, pokolejowymi i popegeerowskimi 

Działanie 1.1.1 Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;

• w przypadku instrumentów finansowych – typy beneficjentów zostaną określone po 
przeprowadzeniu pełnej oceny ex-ante instrumentów finansowych.

Działanie 2.1.1 Efektywność energetyczna 
w budynkach Aglomeracji Opolskiej 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
Działanie 2.2.1 Strategie niskoemisyjne 

w Aglomeracji Opolskiej 

• podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego
Działanie 3.1.1 Wsparcie edukacji 

przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej 



Beneficjenci pomocy

• podmioty działające w obszarze edukacji ogólnejDziałanie 3.1.2 Wsparcie kształcenia 
ogólnego 

w Aglomeracji Opolskiej 

• podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej
Działanie 3.1.3 Wsparcie kształcenia 

zawodowego 
w Aglomeracji Opolskiej 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;

• instytucje kultury;

• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 
i związków wyznaniowych

Działanie 4.1.1 Renowacja i promocja 
unikalnych zasobów i bogactwa 

kulturowego Aglomeracji Opolskiej 



Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

Adres: ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (budynek Błękitna Wstęga - wejście od strony ul. Sosnkowskiego)

Telefon: 77 54 17 931 | Faks: 77 44 59 612 | e-mail: biuro@ao.opole.pl
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