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Plan prezentacji 

 Potrzeba współpracy 

 Zagrożenia i słabe strony PMW 

 Uwarunkowania administracyjne, prawne i instytucjonalne 

dla funkcjonowania PMW 

 Warunki dla sprawnego funkcjonowania PMW 

 Kto może najwięcej skorzystać na PMW? 

 Podsumowanie 
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Potrzeba współpracy na obszarach miejsko-

wiejskich 
 

 Dominująca rola miast 

 Sposób postrzegania obszarów miejskich i wiejskich 

 Nowe zależności między obszarami miejskim i wiejskimi 

w obszarach funkcjonalnych miast 

 Potrzeba kompleksowego spojrzenia 

 Przemiany przestrzenne, społeczne i gospodarcze 

 procesy rozlewania się miast 

 zmiana funkcjonalnych granic obszarów miejskich 

 pojawienie się nowej kategorii obszarów: terenów ani miejskich 

ani wiejskich, lub miejskich i wiejskich zarazem 
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Identyfikacja obszarów o cechach miejskich i cechach wiejskich 
Badanie wykonane w ramach projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
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Zagrożenia i słabe strony PMW 

 Sieciowość 

 Podporządkowanie rozwoju 

regionów wiejskich regionom 

miejskim 

 Nierówna pozycja partnerów 

partnerstwa 

 Nastawienie na 

konkurowanie 
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Uwarunkowania administracyjne, prawne i 

instytucjonalne dla funkcjonowania PMW vs 

przyszłe możliwości PMW 

Obecne Przyszłe 
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 formy prawne 

 Porozumienia międzygminne 

 Związki międzygminne 

 Stowarzyszenia gmin 

 

 umowy 
 

 

 Możliwości finansowania 

 Środki własne 

 Fundusze unijne 

 W zakresie dofinansowania 
projektu 

 

 

 Formy prawne 
 Porozumienia i związki międzygminne 

 Stowarzyszenie gmin 

 ZIT 

 RLKS 

 Inne formy wzmocnienia PMW – 
Inicjatywa RURBAN (projekt pilotażowy) 

 Możliwości finansowania 
 Środki własne 

 Fundusze unijne 

 Skierowanie 4,5% środków na ZIT 

 Wydzielone środki na wzmocnienie PMW 



Warunki dla sprawnego funkcjonowania 

partnerstwa miejsko-wiejskiego 

 Wydzielenie puli środków, określenie dodatkowych 
źródeł finansowania 

 Koncept na poziomie krajowym, indywidualne rozwiązania 
na poziomie lokalnym 

 Równość i niezależność partnerów 

 Dobrowolne uczestnictwo w partnerstwie 

 Uwzględnienie zróżnicowania warunków 
administracyjnych  

 Wspólne korzyści ale i wspólna odpowiedzialność 
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* Punkty 3-6 według A. Baranowskiego 
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Potencjalne korzyści 

Obszary 

funkcjonalne 

miast/obszary 

metropolitalne 

Miasta 
Obszary 

wiejskie 

Wsparcie zarządzania regionalnego +++ ++ + 

Promowanie wieloszczeblowego zarządzania 

terytorialnego 
+++ ++ ++ 

Pomoc przy tworzeniu rozwiązań dla obszarów 

metropolitalnych 
+++ ++ ++ 

Redystrybucja zysków i korzyści + + +++ 

Ograniczenie negatywnych skutków polaryzacji 

rozwoju 
+ + +++ 

Wzmocnienie inicjatyw lokalnych ++ ++ ++ 

Promowanie oddolnej współpracy ++ ++ ++ 

Realizacja wspólnych interesów +++ ++ ++ 

Podniesienie atrakcyjności obszarów + + +++ 

Rozwijanie długofalowej współpracy ++ ++ ++ 

Budowanie spójności terytorialnej ++ ++ ++ 

Tworzenie spójnego wizerunku regionu +++ ++ ++ 

Poprawa jakości współpracy ++ ++ ++ 



 

 

 

 

Dziękuje za uwagę! 
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