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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów.  
Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalają cele do osiągnięcia i wskazują 
inwestycje do zrealizowania. ZIT to narzędzie, za pomocą którego realizowane są strategie terytorialne, 
przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. 

ZIT-y skierowane są do miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF-ów). Fakt ten wynika z silniejszego 
niż, w poprzednim programowaniu, ukierunkowania na rozwój obszarów miejskich. Adresatami ZIT-ów są 
między innymi miasta wojewódzkie i obszary z nimi powiązane. 

Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) jest to, zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2030, układ osadniczy ciągły przestrzennie, złożony z odrębnych administracyjnie jednostek (gmin 
miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich) i składający się ze zwartego obszaru oraz powiązanej z nim 
funkcjonalnie strefy zurbanizowanej.

W województwie lubuskim jako jedynym w kraju funkcjonują dwa ZIT-y. Powodem jest to, że obie 
stolice regionu dzieli zbyt duża odległość, stąd trudno mówić o jednym obszarze funkcjonalnym. W północnej 
części województwa Miejski Obszar Funkcjonalny tworzą Gorzów Wlkp. – rdzeń oraz gminy w strefie 
oddziaływania: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok. Natomiast w południowej części regionu MOF 
Zielonej Góry tworzą miasto Zielona Góra i gminy: Świdnica, Czerwieńsk, Sulechów Zabór. 

Na realizację ZIT na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. 
(MOF GW) przeznaczono prawie 50 mln euro 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

WSTĘP

ZIT 
MOF GW

49,3 mln

EFRR
86,14%
42,5 mln

EFS
13,86%

6,8 mln
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MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY GORZOWA WLKP. (MOF GW)

MOF Gorzowa Wlkp. tworzy Miasto Gorzów Wlkp. oraz gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa 
i Santok. Stanowią one strefę o bezpośrednim zasięgu codziennego, wzajemnego oddziaływania – miejsce 
pracy i zamieszkania, charakteryzującą się silnymi powiązaniami funkcjonalnymi i potencjałem rozwojowym.

Rdzeń

Gminy wchodzące w skład miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 
zgodnie z Delimitacją MOF OW MRR 2013 r.

Gminy zakwalifikowane do badania

Zasięg terytorialny MOF GW1

1 Źródło: „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa luty 2013 r.
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MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY GORZOWA WLKP. (MOF GW)

124 554

Gorzów
Wlkp.

7 084

Bogdaniec

8 622

Deszczno

7 651

Kłodawa

7 945

Santok

 Liczba mieszkańców poszczególnych gmin 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

234,72 km2

169,39 km2

168,31 km2

111,73 km2

85,72 km2

Powyższe dane pochodzą 
z Delimitacji Miejskich Obszarów 
Funkcjonalnych Stolic Województw 
– ekspertyzy wykonanej przez 
dr hab. Prof. PAN Przemysława 
Śleszyńskiego na zlecenie 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
(Warszawa, październik 2012 r.), 
która była podstawą do wyznaczenia 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Gorzowa Wielkopolskiego.
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GORZÓW WIELKOPOLSKI

Gorzów  Wielkopolski  jest jedną z dwóch stolic województwa lubuskiego, siedzibą Wojewody 
Lubuskiego, władz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa-Viadrina” oraz licznych 
instytucji o charakterze regionalnym i okołobiznesowym. To miasto z ponad 750-letnią historią, w którym 
tradycja przeplata się z nowoczesnością i rozwojem. 

W mieście swoją działalność prowadzi ponad 18 tysięcy podmiotów gospodarczych, z czego 
niemalże 500 z kapitałem zagranicznym. Ma tu również swoją siedzibę Podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej 
Strefy Ekonomicznej, na terenie której zlokalizowanych jest obecnie 12 przedsiębiorstw, co czyni Gorzów 
Wlkp. gospodarczym centrum regionu. 
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Płynąca przez miasto rzeka Warta, która pierwotnie pełniła funkcje 
gospodarcze (transport towarów), dziś staje się jego wizytówką, a gorzowskie 
bulwary, które dzięki rewitalizacji, przeprowadzonej przy wsparciu unijnych 
środków, zyskały nowe funkcje i ożywiły nabrzeże. Stanowią one obecnie jedno 
z ważniejszych miejsc spotkań mieszkańców i turystów. Mnogość terenów 
zielonych (skwery, parki, w tym Park Wiosny Ludów, Park Kopernika, Park 
Siemiradzkiego), którymi może poszczycić się miasto, to kolejne przykłady 
miejsc z potencjałem, w którym można spędzić czas wolny, uprawiać rekreację, 
czy organizować wydarzenia kulturalne. 

Gorzów Wlkp. to miasto wielu cyklicznych imprez kulturalnych, 
takich jak: Festiwal Romane Dyvesa, Międzynarodowe Spotkania Orkiestr 
Dętych „Alte Kameraden” oraz międzynarodowe festiwale tańca: folkowego  
(„Folk Przystań”), czy nowoczesnego („Przystań Dla Tańca”).

To tutaj mieszkańcy miasta i jego obszaru funkcjonalnego mają 
możliwość zetknięcia się z wysokiej próby muzyką, kulturą i sztuką. Dzięki 
takim miejscom jak: Filharmonia Gorzowska, Teatr Lubuski im. Juliusza 
Osterwy, Amfiteatr, Muzeum Lubuskie i Spichlerz czy Miejski Ośrodek Sztuki 
mają do tego sposobność.

Miasto znane jest fanom żużla z cyklu Grand Prix. Miłośników wodnych 
szaleństw i fitness zaprasza Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka”, 
ponadto aktywnie można spędzić czas na: kortach tenisowych, polu golfowym 
„Zawarcie”, a amatorów wrażeń i adrenaliny zapraszamy na tor motocrossowy, 
czy do parku linowego.
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BOGDANIEC

Gmina Bogdaniec graniczy z Gorzowem Wlkp. od zachodu. Leży na szlaku drogowym Berlin-
Kaliningrad. 

Zupełnie odmienny krajobraz północnej i południowej części gminy, wyróżnia ją spośród gmin 
zachodniej Polski. Część północna ma górzysty charakter, zaś południowa równinny, poprzecinany 
kanałami niczym w Holandii.

Położona na obszarze o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych, dzięki rezerwatom 
„Bogdanieckie Grądy”, „Dębowa Góra”, „Bogdanieckie Cisy”, gmina Bogdaniec stawia na turystykę 
i rekreację. Dzięki licznym szlakom, uprawiać tu można turystykę pieszą, rowerową, czy konną,  
zaś miłośników wypraw „z kijkami” przyciągają wyznaczone na terenie gminy Eco Szlaki Nordic Walking.
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Gmina Bogdaniec z roku na rok inwestuje w poprawę życia mieszkańców 
poprzez m.in. budowę i modernizację świetlic wiejskich, remonty i doposażenie 
obiektów oświatowych, modernizacje ulic, budowę kanalizacji sanitarnej. 
Posiada infrastrukturę oświatową na dobrym poziomie, rozwiniętą sieć 
wodociągową, nieskażone środowisko naturalne, bogatą i różnorodną sieć 
usługową, co sprzyja wzrostowi gospodarczemu.

W miejscowości Stanowice, z dawnego zespołu parkowo-pałacowego 
utworzono Gorzowski Ośrodek Technologiczny – Park Naukowo-Przemysłowy 
(GOT), który specjalizuje się w badaniach i komercjalizacji innowacyjnych 
technologii oraz usług środowiskowych. Dodatkowo utworzono w nim  
„Klub Młodego Wynalazcy” - zajęcia praktyczne z zakresu nauk przyrodniczych 
i technicznych. Ponadto GOT stanowi technologiczne zaplecze (laboratoria) 
dla regionalnych przedsiębiorców.

 W miejscowości Bogdaniec znajduje się Oddział Muzeum Lubuskiego 
z niepowtarzalną kolekcją młynków - Muzeum „Zagroda Młyńska”. To właśnie 
na terenie Muzeum i w jego otoczeniu organizowane jest coroczne, znane 
mieszkańcom MOF GW, Lubuskie Święto Chleba. Gmina znana jest także 
z cyklicznego Święta Pieczonego Ziemniaka w Jenińcu, czy Święta Dyni 
i Święta Szyszki. Imprezy te stanowią idealną okazję do integracji mieszkańców 
i dają możliwość wzmocnienia tożsamości regionalnej mieszkańców obszaru 
funkcjonalnego.

Atutem gospodarczym gminy jest jej strategiczne, transgraniczne 
położenie 32 km od granicy z Niemcami, bliskość trasy szybkiego ruchu S3 
oraz przebiegająca linia kolejowa nr 203. 
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DESZCZNO

Gmina  Deszczno  leży w Pradolinie Eberswaldzko-Toruńskiej, na południe od Gorzowa Wlkp.  
Jej krajobraz kształtują pola i rozległe łąki nadwarciańskie poprzecinane strumieniami i starorzeczami. 
Gmina ma charakter głównie rolniczy, z istotnym udziałem gospodarki leśnej oraz usług, lecz nie zapomina 
o tradycji sektora drobiarskiego. Doroczne, hucznie obchodzone i licznie odwiedzane przez mieszkańców 
gmin sąsiadujących Święto Pieczonego Kurczaka jest tego wyrazem. Święto to w nowoczesny sposób 
nawiązuje do bogatej tradycji regionu. Okolice obecnej gminy Deszczno słynęły bowiem z hodowli drobiu, 
a fermy stanowiły nieodłączny element krajobrazu.

Na terenie Gminy występują atrakcyjne obszary do uprawiania turystyki rowerowej i konnej, a także 
atrakcyjne miejsca pod budownictwo letniskowe. 

Największym bogactwem naturalnym gminy są złoża żwiru występujące w pasie od Deszczna do 
Płonicy i Dzierżowa. Pożwirowe wyrobiska w Karninie i Dzierżowie, zwane „Złotymi Piaskami”, zostały 
adaptowane na popularne wśród mieszkańców kąpieliska. Miłośników wypoczynku nad wodą przyciąga 
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także, znajdujące się w miejscowości Glinik, jezioro Glinik o pow. 46 ha,  
które słynie wśród wędkarzy z obfitości sandaczy i węgorzy.

W miejscowości Borek znajduje się rezerwat ornitologiczno-faunistyczny 
„Santockie Zakole” – miejsca lęgowe około 120 gatunków ptaków wodno-błotnych 
(czapli siwych, żurawi, łabędzi, dzikich kaczek i gęsi, kormoranów, bocianów).

Gmina Deszczno jest dobrze skomunikowana z zachodnią Polską 
i Niemcami poprzez nowoczesną infrastrukturę dróg krajowych nr 3 i 24 oraz 
linii kolejowej Gorzów – Zbąszynek, co czyni gminę atrakcyjną pod względem 
inwestycyjnym. To właśnie przy trasie równoległej do S3 – tzw. stara S3, 
powstają nowe zakłady produkcyjne i lokalizują się większe firmy spedycyjne.

Gmina Deszczno wspiera młodych i seniorów. Dla młodych - i nie tylko - 
mieszkańców gminy utworzono „Kotłownie Pomysłów” w Maszewie – Centrum 
Spotkań Artystycznych, które służy m.in. do organizacji zadań edukacyjnych 
(np. pogotowie matematyczne, nauka języków obcych), szkoleniowych, 
pokazów, posiedzeń organizacji pozarządowych, zebrań sołeckich.  
Od pięciu lat na terenie gminy prężnie działa „Klub Seniora”.

Deszczno stawia na podniesienie jakości edukacji, widząc w niej szansę 
dla rozwoju gminy. Gmina posiada 5 placówek oświatowych: Szkołę Podstawową 
w Boleminie, Ciecierzycach, Ulimiu, Zespół Szkół w Deszcznie (szkoła 
podstawowa oraz gimnazjum) oraz Przedszkole Samorządowe w Deszcznie. 
Zespół Szkół w Deszcznie, to szkoła ze znakiem jakości, która bierze udział 
w wielu unijnych projektach, w tym: „Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją”, 
„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, a jej zmodernizowany budynek 
z charakterystyczną figurą przedstawiającą gigantycznego ucznia czytającego 
książkę na szczycie budynku, jest kojarzony przez wielu, nie tylko mieszkańców 
gminy.

Ta pozornie zwyczajna gmina znalazła przepis na sukces wykorzystując 
to, co dla niej charakterystyczne i wyjątkowe, a jednocześnie atrakcyjne pod 
względem marketingowym. Świadczy o tym niezwykle popularna impreza 
plenerowa – wspomniane Święto Pieczonego Kurczaka wraz z Amatorskimi 
Mistrzostwami Pogranicza w Grillowaniu Drobiu. 
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KŁODAWA

Gmina Kłodawa leży na pograniczu województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Z Gorzowem 
graniczy od północy. 

Atutem gminy jest jej wyjątkowy potencjał przyrodniczy i krajobrazowy. Niezwykle wysoki stopień 
zalesienia gminy sięgający blisko 65% jej powierzchni, ponad 20 czystych jezior, malownicze doliny rzek 

Przyłężek czy Santoczna, ciekawe rezerwaty przyrody Zdroiskie Buki, Dębina czy 
Wilanów urzekają na co dzień zarówno jej mieszkańców, jak i odwiedzających ją 
gości. Dzięki tej atrakcyjności północna jej część objęta została ochroną prawną 
jako Barlinecko–Gorzowski Park Krajobrazowy.

Działalność inwestycyjna gminy skupia się wokół głównego celu, jakim 
jest podnoszenie jakości życia jej mieszkańców. Przedsięwzięcia inwestycyjne 
ukierunkowane są na tworzenie nowej i modernizacji istniejącej infrastruktury 
drogowej, wodno-ściekowej oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. 
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Gmina dużo inwestuje w oświatę i kulturę, stwarzając lepsze szanse na start 
dla najmłodszych jej mieszkańców. 

Walory przyrodnicze gminy sprzyjają rozwojowi budownictwa 
letniskowego. Największe jego skupiska można znaleźć w Santocznie, 
Rybakowie, Zdroisku i w Lipach.

Gmina bardzo mocno angażuje się w przedsięwzięcia pro-sportowe 
i rekreacyjne. Cyklicznie organizowana jest Kłodawska Majówka – największa 
w gminie impreza plenerowa. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą 
spróbować swoich sił w Biegu Szlakami Jeziora Kłodawskiego, Biegu 
Trzech Jezior, wakeboardingu, popływać rowerem wodnym czy kajakiem. 
Mieszkańców i turystów gmina zaprasza do korzystania z licznych szlaków 
pieszych, rowerowych, konnych, edukacyjnych, nordic walking albo siłowni 
„pod chmurką”. 

Mieszkańcy gminy to ludzie z pasją. Aktywnie działają w swoich 
sołectwach – w klubach seniora, zespołach folklorystycznych, tanecznych, 
klubach sportowych, strażach pożarnych czy kołach wędkarskich. 

Aktywna polityka inwestycyjna i zasobność gminy w tereny przeznaczone 
zarówno pod budownictwo mieszkaniowe jak i inwestycje, zachęcają nowych 
mieszkańców do wybrania Gminy Kłodawa jako miejsca do zamieszkania 
i wypoczynku. Przeznaczenie części terenów w Kłodawie, Różankach czy 
Wojcieszycach pod inwestycje, daje możliwość pozyskania nowych inwestorów 
oraz poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

Wieloletnia realizacja kompleksowych przedsięwzięć inwestycyjnych 
spowodowała, że Gmina Kłodawa zyskała nowy wizerunek – gminy o dużym 
potencjale rozwojowym, przyjaznej mieszkańcom, inwestującej w ludzi, 
dynamicznym regionem z przyszłością dla inwestorów i skarbnicą przyrody dla 
turystów.

11



SANTOK

Gmina Santok leży na wschód od Gorzowa Wlkp. na zróżnicowanym terenie Równiny Gorzowskiej 
charakteryzującym się dużymi oraz nisko położonymi gruntami w zlewni rzek Warty i Noteci. Znaczny obszar 
gminy to lasy położone w dwóch dużych kompleksach malowniczej Puszczy Gorzowskiej i Noteckiej.

Santok jest jedną z najstarszych miejscowości w Polsce. Początki grodu santockiego sięgają przełomu 
VII i VIII wieku. Na terenie grodziska nadal prowadzone są badania archeologiczne. Ponad krajobrazem 
góruje wybudowana w 1935 r. murowana wieża widokowa, z której rozpościera się piękny widok na Dolinę 
Warty i Noteci. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych i jest miejscem spotkań ludzi kultury i sztuki. 

Leżący na styku dwóch rzek Santok został wyposażony w infrastrukturę dla wodniaków, tj. przystań 
wodną położoną na prawym brzegu Noteci. Po tej samej stronie, znajduje się także promenada z zadaszoną 
sceną i drewnianymi wiatami – miejsce spotkań mieszkańców oraz organizacji imprez gminnych. 
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Głównym sektorem gospodarki Gminy Santok jest produkcja rolnicza 
nastawiona przede wszystkim na produkcję roślinną, w którą zaangażowana jest 
większość mieszkańców, stanowiąc ich podstawowe źródło utrzymania. 

Dzięki nietuzinkowym szlakom pieszym, rowerowym – m.in. wzdłuż linii kolejowej 
nr 203, niepowtarzalnym warunkom dla wodniaków (międzynarodowa droga wodna 
E70), wędkarzy, myśliwych oraz zbieraczy runa leśnego, gmina ukierunkowuje się 
na rozwój turystyki. Naturalne punkty widokowe oraz równiny rozlewowe obu rzek 
z bogatą florą i fauną dają również pole do popisu amatorom fotografii.

Działalność kulturalna prowadzona jest na bazie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Santoku, biblioteki w Santoku i Lipkach Wielkich oraz Muzeum Grodu 
Santok.

Miłośnikom historii Santok, poza już wspomnianym grodziskiem, oferuje 
pozostałości najdalej na zachód wysuniętego odcinka Wału Pomorskiego, 
którego bunkry z 1937 r. zlokalizowane są przy drodze Czechów – Santok. 
Kolejnym ciekawym obiektem są ruiny wiatraka holenderskiego ulokowanego 
na czechowskich wzgórzach, który pełni obecnie funkcję ścianki wspinaczkowej. 

Dzięki bliskiemu sąsiedztwu Gorzowa Wlkp. w takich miejscowościach jak 
Czechów, Wawrów czy Janczewo, w ostatnich latach, rozwinęło się budownictwo 
mieszkaniowe.

Fanów czarnego sportu w wersji mini, zaprasza Wawrów. Tu znajduje się 
licencjonowany tor do mini-żużla Gorzowskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Speedway Wawrów”. To alternatywa dla młodych mieszkańców, którzy oprócz 
infrastruktury sportowej typu: boiska (w tym 1 orlik), 3 sale gimnastyczne, mogą 
spróbować swoich sił właśnie w tej dyscyplinie.

Mieszkańcy gminy to ludzie aktywni i zaangażowani w jej rozwój. 
Odzwierciedlają to liczne wydarzenia kulturalne i rekreacyjne, jak Dni Grodu, czy 
Janczewska Dziesiątka wpisane na stałe w gminny kalendarz imprez. Ponadto 
organizowane są liczne festyny dla dzieci i młodzieży oraz turnieje sportowe. 
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Miasto Gorzów Wlkp. rozbudowując własne funkcje metropolitalne, wykracza poza granice 
administracyjne na obszary sąsiadujących gmin, które stopniowo uzyskując coraz większy poziom 
urbanizacji, stanowią realny obszar funkcjonalny miasta i atrakcyjne miejsce do życia.

Dzięki podpisanemu w dniu 22 maja 2015 r. Porozumieniu dotyczącemu wspólnej realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., gminy 
MOF GW działają na zasadzie partnerstwa przy realizacji wspólnie opracowanej strategii, która skupia się 
na następujących obszarach: gospodarka i innowacje, gospodarka niskoemisyjna, środowisko i kultura, 
transport, nowoczesna edukacja oraz infrastruktura społeczna.

14



KIERUNKI DZIAŁANIA ZIT MOF GW

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. 
koncentrują się na sprzyjaniu rozwoju współpracy i integracji Miasta Gorzowa Wlkp. z gminami.

Celem ZIT jest realizacja projektów, które w sposób komplementarny odpowiadać będą na potrzeby 
i problemy całego obszaru funkcjonalnego. Do głównych celów należą:
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REALIZOWANE DZIAŁANIA W RAMACH ZIT

GOSPODARKA I INNOWACJE

TERENY INWESTYCYJNE

Na terenie obszaru funkcjonalnego niezbędne jest podjęcie 
działań, które prowadzić będą do pobudzenia przedsiębiorczości 
i poprawy sytuacji na rynku pracy. Szybkie wyczerpywanie się 
istniejących zasobów wyraźnie wskazuje na duże zapotrzebowanie 
na gotowe, w pełni uzbrojone, nowe tereny inwestycyjne. Ich brak 
stanowi podstawowe zagrożenie dla rozwoju lokalnej gospodarki. 
Rozwiązaniem sytuacji będzie przygotowanie przestrzeni 
inwestycyjnej z pełną infrastrukturą techniczną, mającą służyć 
przyszłym inwestorom.

Realizacja tych działań wpłynie znacząco na: wsparcie rozwoju 
gospodarczego, podniesienie rangi pod względem potencjału 
przyciągania inwestycji, poprawę tendencji na rynku pracy – wzrost 
liczby miejsc pracy, wzrost dywersyfikacji gospodarczej obszaru, 
wzrost poziomu rozwoju przedsiębiorczości, aktywizację zawodową 
mieszkańców, zmniejszenie odpływu migracyjnego mieszkańców, 
wzrost zamożności mieszkańców.

Do 2023 r. planuje się przygotowanie min. 39 ha uzbrojonych 
terenów inwestycyjnych. 

Dedykowana wartość dotacji dla ZIT MOF GW wynosi 
4.000.000,00 €.
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PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU

Promocja gospodarcza Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. ma na celu zbudowanie 
marki regionu, jako miejsca atrakcyjnego do lokalizacji 
inwestycji. Zwiększenie zainteresowania inwestorów 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych przyczyni 
się do zmniejszenia bezrobocia, poprawy jakości 
życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na 
konkurencyjność regionu. Osiągnięcie zakładanego 
celu wymaga podjęcia szeregu działań promujących 
region oraz znajdujących się w jego obrębie terenów 
inwestycyjnych.

Realizacja zamierzonych działań przyczynić ma 
się do zintensyfikowania współpracy gospodarczej, 
wzrostu wymiany handlowej oraz napływu nowych 
technologii.

W gorzowskim obszarze funkcjonalnym 
promocja gospodarcza skupi się na promocji terenów 
inwestycyjnych oraz kluczowych branż gospodarki.

Dedykowana wartość dotacji dla ZIT MOF GW 
wynosi 1.000.000,00 €.
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GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

W trosce o środowisko naturalne samorządy podejmują wielotorowe 
działania, w tym zmierzające do poprawy jakości powietrza m.in. poprzez 
termomodernizację.

Planowane z ZIT działania przyczynią się do podniesienia efektywności 
energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz do poprawy środowiska, 
wpisując się zatem w założenia zrównoważonego rozwoju zarówno w aspekcie 
gospodarczym, środowiskowym, jak i społecznym. 

Konieczność przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych spowodowana 
jest faktem, iż większość obiektów oświatowych budowana była w latach 60-tych 
bądź 70-tych ubiegłego wieku w przestarzałych technologiach. Najczęściej budynki 
te są w bardzo złym stanie technicznym, nie spełniają norm cieplnych i są wysoce 
energochłonne, co determinuje wysokie koszty eksploatacji, a ponadto przyczynia 
się do większej emisji substancji szkodliwych do atmosfery. 

Planuje się do 2023 r. wykonanie modernizacji energetycznej min. 22 
budynków w całym MOF.

Dedykowana wartość dotacji dla gmin MOF GW wynosi 5.756.170,00 €.

OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI W MIEŚCIE

Głównym obszarem wsparcia objęte będą inwestycje w rozbudowę 
infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Gorzowa Wlkp., które polegać mają na budowie dróg rowerowych, połączeniu 
i modernizacji już istniejących dróg rowerowych oraz wykonaniu połączeń 
rowerowych z sąsiadującymi z Gorzowem Wlkp. gminami.

Ważnym aspektem jest skomunikowanie obszarów mieszkalnych miasta 
Gorzowa Wlkp. i gmin ościennych z zakładami pracy, w tym z Kostrzyńsko-
Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, gdzie pracuje kilka tysięcy osób. 
Rozbudowa infrastruktury rowerowej wiąże się również z uruchomieniem systemu 
wypożyczalni rowerowych oraz zwiększeniem liczby miejsc parkingowych dla 
rowerów (wiaty rowerowe i stojaki). Lokalizacja miejsc postojowych dla rowerów 
w pobliżu przystanków komunikacji publicznej będzie skutkowała powstaniem 
systemu Bike&Ride. 

Do 2023 r. przewiduje się działania dotyczące min. 20 km dróg dla 
rowerów.

Dedykowana wartość dotacji dla gmin MOF GW wynosi 7.169.750,00 €.
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ŚRODOWISKO I KULTURA 

ZASOBY KULTURY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

W ramach środków finansowych ZIT MOF GW możliwa będzie 
przebudowa, rozbudowa i modernizacja instytucji kultury oraz 
dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej 
i turystycznej, w tym wyposażenie w sprzęt niezbędny do prawidłowej 
realizacji zadań.

Kultura jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na 
rozwój społeczno-gospodarczy. Działania przewidziane w obszarze 
kultury pozwolą wykorzystać istniejący potencjał związany z zasobami 
własnymi, zwiększając poczucie regionalnej tożsamości mieszkańców 
oraz atrakcyjność Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

Dedykowana wartość dotacji wynosi 2.745.000,00 €.

TRANSPORT

TRANSPORT DROGOWY 

Projektem pozakonkursowym, o strategicznym znaczeniu dla 
gorzowskiego obszaru funkcjonalnego, jest przebudowa ul. Kostrzyńskiej 
w Gorzowie Wlkp. Jest to droga o znaczeniu regionalnym, zapewniająca 
bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T. 

Realizacja projektu wpłynie na poprawę zewnętrznej dostępności 
komunikacyjnej obszaru funkcjonalnego, zwiększy mobilność jego 
mieszkańców, a także poprawi przepustowość i sprawność infrastruktury 
transportowej w województwie lubuskim. Spowoduje także wzrost 
napływu kapitału decydującego o możliwościach rozwojowych regionu, 
a także pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę ul. Kostrzyńskiej 
od Placu Słonecznego do węzła S3 wraz z niezbędną infrastrukturą. 
Długość przebudowanej drogi to odcinek ok. 3 km.

Dedykowana wartość dotacji wynosi 6.500.000,00 €.
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NOWOCZESNA EDUKACJA

WYRÓWNYWANIE DYSPROPORCJI  
W JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE 
ELEMENTARNYM I OGÓLNYM

W ramach środków ZIT planuje się realizację projektów na 
wszystkich szczeblach edukacji, których celem ma być ograniczenie 
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego 
i ponadgimnazjalnego. Jakość kształcenia dostosowana ma zostać 
do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.

Istotnym celem realizacji planowanych działań jest również 
uzupełnienie projektów z obszaru szeroko pojętej rewitalizacji. 

Warunkiem poprawy jakości kształcenia jest przede wszystkim 
rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli poprzez 
zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie 
stwierdzonych potrzeb, doposażenie szkół i placówek oświatowych 
w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, utworzenie nowych 
miejsc w przedszkolach oraz wspieranie rozwoju kompetencji 
nauczycieli. 

Projekty systemowe stanowić będą wsparcie dla gmin 
w rozwiązywaniu problemów związanych ze zróżnicowaniem edukacji 
wewnątrz szkół i pomiędzy nimi.

Dedykowana wartość dotacji wynosi 2.341.065,00 €. 
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DOSKONALENIE EDUKACJI ZAWODOWEJ

Jednym z głównych problemów, z którym zmaga się polska 
gospodarka, jest nieelastyczny, często nieodpowiadający potrzebom 
rynku pracy, system edukacji zawodowej oraz brak kultury uczenia się 
przez całe życie. Te czynniki przekładają się na niską jakość kapitału 
ludzkiego oraz pogarszają konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. 
Gorzów Wlkp. i gminy tworzące miejski obszar funkcjonalny chcą wyjść 
tym problemom naprzeciw, realizując projekt przewidziany w ramach 
środków na kształcenie zawodowe. Projekt zakłada rozwój doradztwa 
edukacyjno–zawodowego, tworzenie i rozwój ukierunkowanych 
branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, programy 
wspierające kształcenie zawodowe, praktyczną naukę zawodu 
realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami poprzez staże 
i praktyki, doposażenie pracowni w sprzęt odzwierciedlający rzeczywiste 
warunki pracy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności i jakości oferty 
edukacyjnej placówek oświatowych, prowadzących kształcenie zawodowe, 
uwzględniająca potrzeby rynku pracy. 

Realizacja projektu wpłynie na dostosowanie bazy techniczno–
dydaktycznej kształcenia zawodowego w Gorzowie Wlkp. do nowej 
podstawy programowej, podwyższenie efektywności kształcenia, 
zwiększenie ilości wyspecjalizowanej kadry oraz strukturę kwalifikacji 
zawodowych odpowiadającą na potrzeby regionu.

Dedykowana wartość dotacji wynosi 4.489.500,00 €.
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INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ 

Miasto Gorzów Wlkp. podejmuje także działania mające na celu 
przygotowanie bazy, która zabezpieczy proces edukacji zawodowej. 

Utworzenie Centrum  Edukacji  Zawodowej  (CEZ)  przy  ulicy 
Warszawskiej  w  Gorzowie  Wlkp.  w  ramach  Centrum  Edukacji 
Zawodowej  i  Biznesu to drugi z projektów strategicznych ZIT MOF 
GW polegający na kompleksowej rewitalizacji obiektów byłego Zespołu 
Szpitalnego przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp., który pełnić będzie 
funkcję oświatową. Projekt zakłada adaptację kompleksu poszpitalnego, 
remont oraz budowę nowych obiektów na tym obszarze. 

Centrum Edukacji Zawodowej to nie tylko wykorzystanie części 
istniejącego kompleksu poszpitalnego i zlokalizowanie kilku placówek 
w jednym miejscu, ale przede wszystkim nowa jakość w nauczaniu. CEZ 
zostanie utworzony w efekcie połączenia potencjału i zasobów istniejących 
szkół i placówek edukacyjnych.

Jego podstawowym celem będzie wzmocnienie potencjału naukowo–
badawczego regionu, który wśród przypisanych sobie kierunków interwencji 
uwzględnia m.in. budowanie komplementarnej oferty edukacyjnej służącej 
dostosowaniu kapitału ludzkiego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.

Działania w ramach projektu przyczynią się do spójności 
i kompatybilności oferty dydaktycznej na terenie całego Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. z zapotrzebowaniem najbliższych 
rynków pracy, przez co zmniejszy się poziom wykluczenia społecznego 
spowodowanego sytuacją zawodową. Wzmocni się także potencjał 
adaptacyjny przedsiębiorstw i ich pracowników.

Inwestycja pobudzi wzrost jakości i efektywności kształcenia 
zawodowego młodzieży oraz osób dorosłych i niepełnosprawnych. 

Miasto Gorzów Wlkp. jest silnym ośrodkiem przemysłowym, dlatego 
ważne jest, aby nastąpiła integracja systemu nauczania z potrzebami rynku 
pracy. 

CEZ jako zespół szkół technicznych, wyposażonych w wysokiej klasy 
pracownie, warsztaty i laboratoria umożliwi również połączenie teoretycznej 
nauki zawodu z praktyką zawodową. 

Dedykowana wartość dotacji wynosi 7.196.812,00 €.
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ROZWÓJ OBSZARÓW ZMARGINALIZOWANYCH 

W celu ożywienia społecznego i gospodarczego Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. planuje się rewitalizację 
terenów zdegradowanych, którym zostaną przywrócone i/lub nadane 
nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, 
społeczne i kulturalne. 

Rewitalizacja jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego 
obszarów zdegradowanych, ma być skoncentrowana terytorialnie 
i przeprowadzona przez interesariuszy, na podstawie gminnych 
programów rewitalizacji, w sposób kompleksowy poprzez 
zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 
oraz gospodarki. 

To również szereg zadań, których realizacja pozwoli na 
zniwelowanie określonych problemów społecznych, gospodarczych 
i przestrzenno-funkcjonalnych.

Projekty realizowane w ramach rewitalizacji Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. dotyczyć będą m.in. przebudowy 
lub adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów i terenów, 
a także uporządkowania przestrzeni publicznej. Realizowane będą 
nie tylko działania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, ale również w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, które mają być uzupełnieniem rewitalizacji fizycznej 
danego obszaru.

Działania te będą wynikać z zapisów Miejskiego Programu 
Rewitalizacji Gorzów 2023 oraz odpowiednio gminnych programów 
rewitalizacji. 

Przewiduje się, że do 2023 r. rewitalizacją zostanie objętych min. 
9,7 ha obszarów zmarginalizowanych.

Dedykowana wartość dotacji wynosi 8.084.025,00 €.
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Powstanie ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. służy realizacji wspólnej strategii 
ukierunkowanej na zrównoważony rozwój tego obszaru.

W obszarze EDUKACJI strategicznym projektem jest Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, ale 
nie mniej istotne będą działania dotyczące nowoczesnych programów nauczania, wyposażania placówek 
na terenie całego obszaru funkcjonalnego w innowacyjne pomoce dydaktyczne, czy też tworzenie nowych 
miejsc w przedszkolach. 

Duży nacisk stawiany jest na GOSPODARKĘ  NISKOEMISYJNĄ poprzez termomodernizację 
obiektów użyteczności publicznej, która poprawi komfort korzystania z nich, a jednocześnie obniży koszty 
funkcjonowania. To także stworzenie systemu dróg rowerowych we wszystkich gminach MOF oraz budowa 
infrastruktury komunikacji miejskiej, takiej jak zintegrowane węzły przesiadkowe, czy obiekty Bike&Ride oraz 
Park&Ride. Ponadto projekty ZIT uzupełnione zostaną o strategiczny projekt kompleksowej modernizacji 
ul. Kostrzyńskiej, jakże ważnej dla poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej MOF GW. 

Komplementarnie do projektów ZIT planuje się realizację zadań w zakresie zrównoważonego 
transportu  miejskiego obejmujących budowę nowej linii tramwajowej, modernizację istniejącej oraz 
zakup nowoczesnego taboru tramwajowego, finansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. Dedykowana wartość dofinansowania wynosi 37.567.081 €.

GOSPODARKA MOF GW dzięki środkom ZIT ma szanse na szybszy rozwój poprzez kompleksowe 
uzbrojenie terenów inwestycyjnych, a także planowaną promocję gospodarczą. Przygotowane miejsca pod 
inwestycje przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw i powstania kolejnych miejsc pracy.

Z obszaru ŚRODOWISKA  I  KULTURY mieszkańcy skorzystają ze zmodernizowanych, 
wyposażonych obiektów dostosowanych do pełnienia nowych funkcji kulturalnych i turystycznych. Nastąpi 
szeroko pojęte ożywienie SPOŁECZNE i gospodarcze na obszarach zmarginalizowanych. Planowane 
działania wsparte będą z ZIT inwestycjami rewitalizacyjnymi poprawiającymi komfort życia mieszkańców 
obszaru funkcjonalnego.

W efekcie realizacji przedmiotowych działań, Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wlkp. będzie bardziej 
atrakcyjny do życia dzięki lepszej komunikacji, wyspecjalizowanemu zapleczu edukacyjnemu, rewitalizacji 
obszarów zdegradowanych, większej dostępności do kultury i działań aktywizujących mieszkańców. Ponadto 
Gorzów Wlkp. i sąsiadujące gminy będą bardziej atrakcyjne dla biznesu, posiadając profesjonalną ofertę 
inwestycyjną z uzbrojonymi terenami oraz doskonale przygotowaną kadrę dla gospodarki.

Zakładane cele i działania przyczynią się do długotrwałej poprawy warunków gospodarczych, 
środowiskowych, klimatycznych, społecznych i demograficznych na obszarze całego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

PODSUMOWANIE
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Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
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