
 
Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia  

 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny  
 z dnia 8 kwietnia 2022 r.  

 
 
 

Uchwała nr 3/2022  
 

Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny 
z dnia 8 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie: przystąpienia do opracowania projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027. 

 

§ 1 

Na podstawie § 23 pkt. 1 i 15 Statutu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w zw. z art. 28 lit. a 

i 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy 

finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami 

i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159), upoważnia się Zarząd Stowarzyszenia 

do podjęcia działań mających na celu opracowanie projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027, zawierającej 

konieczne elementy strategii terytorialnej jako Strategii ZIT. 

 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 
 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                       
 

 

 

Za uchwałą głosowało 27 osób. Przeciw uchwale głosowało 0 osób. Od głosu wstrzymało się 0 osób. 

 
 

Przewodniczący 
(podpis) 

Sekretarz 
(podpis) 

 
 



UZASADNIENIE 
 

Mając na uwadze wolę kontynuowania i rozwoju współpracy partnerskiej w ramach Stowarzyszenia 
Łódzki Obszar Metropolitalny w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, wyrażoną w Uchwale nr 3/2021 Rady Stowarzyszenia Łódzki 
Obszar Metropolitalny z dnia 26 kwietnia 2021 r., a także w związku z trwającym procesem 
programowania polityki spójności na lata 2021-2027, ponadto wiedząc, że podstawą realizacji ZIT jest 
strategia ZIT lub strategia rozwoju ponadlokalnego, spełniająca wymogi określone w art. 29 
rozporządzenia ogólnego, konieczne jest podjęcie działań w ramach SŁOM zmierzających do 
opracowania dokumentu strategicznego, umożliwiającego wdrażanie instrumentu ZIT z wykorzystaniem 
środków europejskich, przeznaczonych na ten cel, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i krajowym.  
 
Biorąc pod uwagę trwający proces programowania polityki spójności oraz aktualny stan prawny, w tym 
m.in. postanowienia:  

 pakietu unijnych rozporządzeń regulujących zasady wdrażania polityki spójności na lata 2021-
2027 z czerwca 2021 r., 

 projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 30 
listopada 2021 r., 

 projektu ustawy z dnia 21 lutego 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 
europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,  

 Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, przyjętej przez Sejmik Województwa 
Łódzkiego w dniu 6 maja 2021 r., 

 projektu Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 przyjętego 
uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1121/21 z dnia 30 listopada 2021 r.; 

 Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego, podpisanego dnia 28 stycznia 2022 r., 
 
podjęte działania w ramach SŁOM zmierzać będą do opracowania projektu podstawowego 
dokumentu realizacji działań w formule ZIT tj. projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027 (Strategii ZIT), 
który spełni warunek niezbędny do ubiegania się o środki UE dedykowane ZIT w ramach programów 
operacyjnych szczebla regionalnego i krajowego. Mając na względzie potrzeby rozwojowe Łódzkiego 
Obszaru Metropolitalnego, a co za tym idzie konieczność jak najszybszego rozpoczęcia wdrażania 
mechanizmu ZIT, pożądane jest opracowanie wymaganych przepisami rozporządzeń unijnych ram 
realizacji ZIT, pomimo braku w obecnym stanie prawnym ostatecznych wersji kluczowych dokumentów, 
zarówno pod kątem legislacyjnym (ustawa wdrożeniowa), programowym (program operacyjny), jak 
i wdrożeniowym (szczegółowy opis priorytetów, wytyczne).  
 
Strategia ZIT opracowana zostanie w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami, jak i przepisami 
prawa procedowanymi obecnie w ramach działań legislacyjnych skutkujących przyjmowaniem 
sukcesywnie kolejnych dokumentów regulujących system realizacji i wdrażania funduszy europejskich.  
 
Strategia ZIT będzie spójna z dokumentami strategicznymi szczebla regionalnego, krajowego i unijnego 
oraz zostanie poddana opiniowaniu przez organy wskazane w odpowiednich przepisach prawa. 
 
 
 


