
 

    
 

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU DOKUMENTU STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH 

ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 2021-2027 

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

Województwa Łódzkiego, Uchwałą nr XXXI/414/21, w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 Miejski 

Obszar Funkcjonalny (MOF) Łodzi został wskazany, jako Obszar Strategicznej Interwencji (OSI). Fakt ten 

umożliwia realizację na jego obszarze działań prowadzonych w formule  Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT). Zakres wsparcia w ramach ZIT, na mocy zapisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, 

został określony w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 stanowiącym 

doprecyzowanie i uszczegółowienie jej zapisów w odniesieniu do województwa łódzkiego.  

Strategia ZIT stanowi podstawowy dokument, w oparciu o który wspierany będzie zintegrowany rozwój 

terytorialny, określający kierunki wykorzystania środków wspólnotowych w Łódzkim Obszarze 

Metropolitalnym (ŁOM). 

W ramach instrumentu ZIT realizowane będą mogły być projekty o zintegrowanym charakterze 

wpisujące się w cele rozwoju obszaru funkcjonalnego i ukierunkowane na rozwiązanie wspólnych 

problemów rozwojowych, które jednostki samorządu terytorialnego tworzące MOF zdecydują się  

wdrażać.  

Za przygotowanie i wdrażanie Strategii ZIT 2021-2027 odpowiadać będzie Zarząd Stowarzyszenia ŁOM. 

Aktualny etap prac nad Strategią ZIT wskazuje na konieczność koncentracji na następujących obszarach 

tematycznych:  

• rozwój zrównoważonego transportu publicznego łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny 

• poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta, szczególnie 

w zakresie jakości powietrza 

• zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym 

• rozwój dziedzictwa kulturowego i promowanie walorów turystycznych 

Mając na uwadze aktualne propozycje Unie Europejskiej (UE), dotyczące kształtu polityki spójności 

w latach 2021-2027, jak i zapisy Umowy Partnerstwa i zapotrzebowanie Członków ŁOM, kierunki działań 

prorozwojowych obejmują wsparcie przy wykorzystaniu funduszy UE w zakresie: 

 wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  

 efektywności energetyczną,  

 ochrony powietrza, 

 zrównoważonego transportu,  

 adaptacji do zmian klimatu,  

 gospodarki wodnej, 

 bioróżnorodności, 

 gospodarki o obiegu zamkniętym, 

 działań z zakresu kultury i turystyki.  
 



 

    
 

Strategia ZIT powinna zostać przyjęta zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. 1029) i poddany strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


