
 

Deklaracja o współpracy  

w ramach ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej 

w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 
 
Mając na uwadze dobre doświadczenia i korzyści płynące dla mieszkańców subregionu 

jeleniogórskiego z realizacji instrumentu ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej w perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej w latach 2014-2020, oraz z myślą o dalszym rozwoju społeczno-gospodarczym 
subregionu i podniesieniu jakości życia jego mieszkańców, reprezentując samorządy subregionu 
jeleniogórskiego wyrażamy wolę kontynuowania partnerstwa w ramach instrumentu 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej w perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej na lata 2021-2027.  
 

Świadomi wartości dodanych uzyskanych w obecnej perspektywie dzięki pogłębionej współpracy 
i integracji obszaru, wspólnemu wzmacnianiu i wykorzystaniu potencjałów rozwojowych oraz 
partnerskiemu podejściu do realizacji projektów w ramach ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, a także 
świadomi postępującego rozwoju wzajemnych powiązań funkcjonalnych, wzajemnych oddziaływań 
związanych z postępem mobilności oraz relacji społeczno-gospodarczych na obszarze subregionu 
jeleniogórskiego, wyrażamy przekonanie o dalszej potrzebie wzmacniania więzi partnerskich oraz 
wspólnego podejmowania wyzwań wynikłych z uwarunkowań rozwojowych i ze specyfiki położenia 
geograficznego subregionu. 

 

Z myślą o wspólnym podejmowaniu działań w celu wyrównania szans i poprawy poziomu życia 
mieszkańców subregionu, zgodnie deklarujemy:  

 

1. Wypracowanie formy organizacyjno-prawnej partnerstwa stron deklaracji na lata 2021-2027 
wychodzącej naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom.  

2. Kontynuację realizacji instrumentu ZIT AJ w okresie wdrażania perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2021-2027 w granicach Aglomeracji Jeleniogórskiej rozszerzonej o nowe 
gminy wpisujące się w spójność geograficzną i funkcjonalną obszaru. 

3. Przygotowanie dokumentu strategicznego rozwoju subregionu ze wskazaniem największych 
wyzwań i propozycji ich realizacji w postaci projektów o charakterze kluczowym i 
strategicznym z punktu widzenia zabezpieczenia interesów mieszkańców.  

4. Współpracę z Zarządem Województwa Dolnośląskiego i Rządem w celu kontynuacji 
realizacji instrumentu ZIT AJ w ramach RPO WD 2021-2027 oraz wypracowania innych 
możliwości wsparcia wyzwań rozwojowych subregionu jeleniogórskiego. 

5. Wolę realizacji przedsięwzięć odpowiadających zidentyfikowanym barierom i potencjałom 
rozwojowym, objętych interwencją publiczną łączącą inwestycje, w szczególności 
gospodarcze, infrastrukturalne lub w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł, w tym 
środków pomocowych Unii Europejskiej. 

 

Deklaracja miast i gmin ZIT AJ stanowi wyraz woli naszej współpracy na rzecz równomiernego i 
zrównoważonego rozwoju subregionu jeleniogórskiego i Dolnego Śląska. Deklaracja nie wywołuje 
skutków prawnych ani nie powoduje zobowiązań finansowych dla którejkolwiek ze stron. 
Szczegółowe zasady realizacji instrumentu ZIT AJ, w zależności od przyjętej formy prawnej, zostaną 
uregulowane w odrębnym porozumieniu zawartym między stronami. 
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