
EŁK – ZARZĄDZANIE ROZWOJEM MIASTA I OBSZARU 
FUNKCJONALNEGO



Miejski Obszar Funkcjonalny Ełku

23 kwietnia 2014 r. Miasto Ełk i Gmina Ełk zawarły porozumienie 
międzygminne powołujące Związek ZIT i opracowały projekt Strategii 

Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 (zawierającej 
komponent ZIT)

Strategia rozwoju województwa warmińsko-
mazurskiego do 2025 r. 

Obszary funkcjonalne ośrodków 
subregionalnych w woj. warmińsko-

mazurskim

Porozumienie z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
(IZ RPO 2014-2020) ws. realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego 

ZIT” (bis) Ełku - subregionalny  



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” (bis) Ełku

Stan wdrażania ZIT bis Ełk na koniec 2019 r.

Alokacja ZIT bis Ełk 
– ok. 82 mln zł (UE 
+ budżet państwa)

Kluczowa rola w 
systemie wdrażania –

Komitet Sterujący 
Związku ZIT MOF Ełk



Rozwój lokalny w nadchodzących latach
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030 –

Obszary Strategicznej Interwencji

Preferencje w programach m.in. 
zakwalifikowanie do grona miast 

biorących udział w Programie 
Rozwój Lokalny (fundusze 

norweskie)

ZIT subregionalny na 
lata 2021-2027

Zostaną złożone propozycje 
przedsięwzięć do kontraktu 

terytorialnego



Nowy system planowania strategicznego

Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk 
do roku 2030

Główny dokument strategiczny, 
zastępujący strategię miejską 
(Strategię Zrównoważonego 
Rozwoju Ełku do roku 2020)

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ełku do 
roku 2030

Plan Rozwoju Instytucjonalnego Miasta 
Ełku

Strategie, programy i plany 
sektorowe/dziedzinowe



Wnioski i rekomendacje

• Strategie, programy, instrumenty muszą być konstruowane lub przemodelowane 
tak, by odpowiadać na potrzeby aktualne i wyzwania przyszłości. 

• Przyszłość już się wydarzyła, tylko nie została równomiernie dystrybuowana. 

• Gotowość na zmianę i wdrażanie odpowiednich narzędzi.

• Centrum Wsparcia Doradczego – praktycy, w tym obowiązkowo byli wójtowie, 
burmistrzowie, prezydenci

• Wskaźniki – mierzalne, ale też porównywalne w wielu profilach

• Wysiłek ma sens, jeśli założymy, że pomimo braku dofinansowania wypracowane 
narzędzia, metody, instrumenty czy działania będą realizowane.

• PRL, PRI – pogłębiona diagnoza potencjałów i deficytów, współpraca wewnętrzna 
i zewnętrzna

• Nie mów, że czasy są złe, bo ty jesteś czasem. Bądź dobry, a czasy będą dobre.
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