
SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH  

PROJEKT v 0.2  

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

NA LATA 2014-2020 

 



3 476,9 mln EUR 

1 107,8 mln EUR 
(ZIT/RIT) 124,7 mln 

EUR (OSI) 

2 244,4 mln EUR 

 (RPO) 

ALOKACJA RPO WSL 2014-2020  



I Nowoczesna 
gospodarka 

II Cyfrowe śląskie 

III 
Konkurencyjność 
MŚP 

IV Efektywność 
energetyczna, 
OZE i gospodarka 
niskoemisyjna 

V Ochrona 
środowiska i 
efektywne 
wykorzystanie 
zasobów 

VI Transport 

VII Regionalny 
rynek pracy 

VIII Regionalne 
kadry gospodarki 
opartej na wiedzy 

IX Włączenie 
społeczne 

X Rewitalizacja 
oraz 
infrastruktura 
społeczna i 
zdrowotna 

Koncentracja 
tematyczna EFRR EFS Wynikające z EFS 

XII Infrastruktura 
edukacyjna 

XI Wzmocnienie 
potencjału 
edukacyjnego 

STRUKTURA RPO WSL 2014-2020  



Lp. Oś Priorytetowa EUR 

I  Nowoczesna gospodarka 245 150 658 

II  Cyfrowe Śląskie 96 000 000 

III  Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 305 262 417 

IV  Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 796 776 955 

V  Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 208 163 836 

VI  Transport 473 000 000 

VII  Regionalny rynek pracy 224 399 455 

VIII  Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 187 758 656 

IX  Włączenie społeczne 260 993 378 

X  Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 293 437 140  

XI  Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 194 894 146 

XII  Infrastruktura edukacyjna 81 100 493 

XIII  Pomoc techniczna  110 000 000 

   Suma 3 476 937 134 

ALOKACJA W PODZIALE NA OSIE PRIORYTETOWE 



 1 
• Nowoczesna gospodarka 

 2 
• Cyfrowe śląskie 

 3 
• Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

4 

• Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii  
i gospodarka niskoemisyjna 

55,45% 
środków 
pochodzących  
z EFRR zostanie 
przeznaczona 
na 4 osie 
priorytetowe 

KONCENTRACJA TEMATYCZNA 



Tryby wyboru 

Konkursowy (w tym 
ZIT/RIT) 

Pozakonkursowy 

Projekty Kluczowe 

Projekty systemowe 
(EFS) 

Obszar Strategicznej 
Interwencji  (Bytom, 

Radzionków) 

Instrumenty Inżynierii 
Finansowej  

TRYBY WYBORU PROJEKTÓW 



INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE WE WDRAŻANIE EFRR 

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

 

 
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 

 

 Podmiot wdrażający instrumenty finansowe 

ZIT/RIT 

 



Priorytet I  NOWOCZESNA GOSPODARKA 
Wsparcie dla : inteligentne specjalizacje wymienione w RIS  

Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura 
badawcza  

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w 
przedsiębiorstwach - ŚCP 

Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB   

Oś priorytetowa I. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

Alokacja: 245 150 658,00 Euro 



Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza 
 

Priorytet inwestycyjny 1a 
 Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań 

i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy 
 

Wsparcie dot. wyłącznie infrastruktury badawczej 
zidentyfikowanej w Kontrakcie Terytorialnym 

Oś priorytetowa I. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

Rozwój kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji 
badań naukowych  zgodnych z regionalnymi inteligentnymi 

specjalizacjami 

Alokacja:  50 000 000,00 Euro 



1. Uczelnie;  

2. Jednostki naukowe;  

3. Konsorcja naukowe;  

4. Konsorcja naukowo-przemysłowe; 

5. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;  

7. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 
leczniczej,  

8. Fundacje;  

9. Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera. 

Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza 

Oś priorytetowa I. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

BENEFICJENCI Liderem projektu jest jednostka naukowa 



są zidentyfikowane w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego, 
uzgodnione z   MIR, MNiSW, NCBR 

charakteryzuje wysoki stopień współfinansowania ze źródeł prywatnych 

uzupełniają istniejące zasoby w zakresie infrastruktury B+R 

będą dostępne dla podmiotów/osób spoza jednostki otrzymującej wsparcie 

wymagają przedstawienia opisu prac B+R, którym realizacji będzie służyła 
infrastruktura 

Oś priorytetowa I. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza 



Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach  
 

 Priorytet inwestycyjny 1b 
 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między 

przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności 
promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, 

ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych 
innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii 

pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej 
produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii 

o ogólnym przeznaczeniu. 

Oś priorytetowa I. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

• Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-
rozwojowego w przedsiębiorstwach  służącego ich działalności 
innowacyjnej 

Alokacja: 176 483 992,00 Euro  

• Wsparcie prac B+R  w przedsiębiorstwach 

KONKURSY 



1. Przedsiębiorstwa 

2. Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz   

     przedsiębiorstwa 

3. Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych 

4. Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni) 

5. Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych 

6. Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera 

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 

Oś priorytetowa I. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

BENEFICJENCI Liderem projektu jest przedsiębiorstwo 



skoncentrowane są na MŚP 

wspierane są do etapu pierwszej produkcji włącznie 

wymagają przedstawienia opisu prac B+R, którym realizacji będzie służyła 
infrastruktura 

Oś priorytetowa I. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach  



Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB 
Priorytet inwestycyjny 1b 

 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między 
przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności 

promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, 
ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i 

otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, 
linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych 

i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz 
rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu 

Oś priorytetowa I. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

• Rozwój usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu 

Alokacja: 18 666 666,00 Euro 

• Rozwój i udostępnianie niezbędnej infrastruktury (w tym laboratoria) istniejących 
instytucji otoczenia biznesu 

• Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji 

• Profesjonalizacja usług instytucji B+R i instytucji otoczenia biznesu dla 
przedsiębiorstw w zakresie B+R i innowacji w ramach inteligentnych specjalizacji 

KONKURSY 



1. Instytucje otoczenia biznesu 

2. Samorząd Województwa w partnerstwie z: 

       - Instytucjami otoczenia biznesu; 

       - Instytucjami naukowo - badawczymi 

Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB 

Oś priorytetowa I. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

BENEFICJENCI 



służą wzmocnieniu wysokospecjalistycznych działań doradczych z zakresu usług 
innowacyjnych oferowanych przez IOB 

IOB - posiadają doświadczenie (min. 9 wysokospecjalistycznych, 
proinnowacyjnych usług doradczych w okresie 3 ostatnich lat ) 

umożliwiają inwestycje  w infrastrukturę i aparaturę badawczo-rozwojową 
niezbędną do świadczenia innowacyjnych usług na rzecz przedsiębiorstw 

nie obejmują infrastruktury o charakterze wyłącznie biurowym (w tym 
administracyjnym) 

Oś priorytetowa I. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB 



Priorytet II  CYFROWE ŚLĄSKIE 

Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 
publicznych 

Alokacja: 96 000 000,00 Euro 

Oś priorytetowa II. CYFROWE ŚLĄSKIE  



Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych  
 

 Priorytet inwestycyjny 2c 
 Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e- uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia  

 

• 1. Wsparcie rozwoju oraz zwiększenie dostępu obywateli i 
przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych. 

Alokacja:  96 000 000,00 Euro 

Oś priorytetowa II. CYFROWE ŚLĄSKIE  

• 2. Wsparcie cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów 
kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i 
kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, 
otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów. 

• 3. Wsparcie rozwoju oraz zwiększenie dostępu do cyfrowych 
usług publicznych z obszaru e-zdrowia. 

KONKURSY/ 

PROJEKTY KLUCZOWE 



• 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

• 2. Jednostki sektora finansów publicznych 

• 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia 

• 4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki 
oświatowe 

• 5. Organizacje turystyczne 

• 6. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze 
zadań publicznych 

• 7. Państwowe i samorządowe instytucje kultury; 

BENEFICJENCI • Jednostki organizujące lub wykonujące zadania 
publiczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym 
lub regionalnym, zaliczane do kategorii: 

Oś priorytetowa II. CYFROWE ŚLĄSKIE  



• 8. Uczelnie / szkoły wyższe 

• 9. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego 

• 10. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność 
prawną 

• 11. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 
leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną 

• 12. Podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji 

BENEFICJENCI • Jednostki organizujące lub wykonujące zadania 
publiczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym 
lub regionalnym, zaliczane do kategorii: 

Oś priorytetowa II. CYFROWE ŚLĄSKIE  

Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich 
w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów 
hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy. 



Oś priorytetowa II. CYFROWE ŚLĄSKIE  

Obszary wsparcia : 

ochrona 
zdrowia  

administracja 

publiczna 

informacja 
przestrzenna 

(zgodnie z 
dyrektywą 
INSPIRE)  

wspieranie 
przedsiębiorczości 

i 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej 

digitalizacja 
zasobów 

nauki, 
kultury  

bezpieczeństwo 

publiczne 



Oś priorytetowa II. CYFROWE ŚLĄSKIE  

• interoperacyjność z istniejącymi/planowanymi projektami e-
administracji,  

• zgodność i kompatybilność z planowanymi projektami w ramach 
POPC, 

• projekty z zakresu e-administracji zintegrowane z ePUAP i PEUP 
(SEKAP) / kompatybilne z innymi systemami wyższego i niższego 
rzędu. Udostępniane rejestry publiczne powinny współpracować z 
innymi rejestrami publicznymi, 

• usługi na możliwie najwyższym poziomie (4 i 5) 

E-usługi publiczne 



Oś priorytetowa II. CYFROWE ŚLĄSKIE  

• projekty polegające na cyfryzacji lub utworzeniu w formie cyfrowej 
publicznych zasobów będących w posiadaniu instytucji szczebla 
regionalnego/lokalnego, 

• zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do cyfrowych 
zasobów, 

• niekwalifikowany  zakres inwestycji związany z wykonaniem 
pomiarów terenowych w związku z utworzeniem map cyfrowych, 

• digitalizacja dokonywana w najlepszym możliwym standardzie, 
jednak z możliwością otwarcia zdigitalizowanego materiału w 
standardzie niższym. 

Digitalizacja 



Oś priorytetowa II. CYFROWE ŚLĄSKIE  

• m. in. inwestycje przyczyniające się do skrócenia czasu oczekiwania 
na diagnozę lekarską oraz poprawy dostępu lekarzy do wyników 
badań pacjenta, 

• w przypadku projektów o charakterze wysokospecjalistycznym i 
zintegrowanym o regionalnej skali oddziaływania przewiduje się 
zastosowanie trybu pozakonkursowego 

• inwestycje z zakresu e-zdrowia realizowane w ramach RPO WSL 
2014-2020 będą uzupełnieniem/rozwinięciem krajowych oraz 
regionalnych platform medycznych i będą z nimi kompatybilne. 

E-zdrowie 



Oś priorytetowa II. CYFROWE ŚLĄSKIE  

Zespół ds. 
koordynacji przy 
MAiC 

Komitet Sterujący 
ds. koordynacji 
interwencji EFSI w 
sektorze zdrowia 

koordynacja Realizowane projekty 
powinny być zgodne 
ze standardami 
dostępności treści 
internetowych (WCAG 
2.0) 

uniwersalne 
projektowanie 

stron/usług 



Priorytet III  Konkurencyjność MŚP 

Działanie 3.1. Poprawa warunków dla rozwoju MŚP  

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP - ŚCP 

Działanie 3.3. TIK w działalności gospodarczej - ŚCP 

Działanie 3.4. Dokapitalizowanie zewnętrznych 
źródeł dofinansowania przedsiębiorczości - IF 

Alokacja:  305 262 417,00 Euro 

Oś priorytetowa III. KONKURENCYJNOŚĆ MŚP 



Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP 

•Podziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT 

•Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT 

Jednostki samorządu terytorialnego  ich związki i stowarzyszenia 

Jednostki sektora finansów publicznych 

•Poddziałanie 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców - 
konkurs   

IOB : Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości 

Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości 

•Działanie 3.2 Innowacje w MŚP 

•Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej 

•Grupa docelowa: Działanie 3.4  Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania 
przedsiębiorczości  

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Beneficjenci / 
poddziałania 



Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP  
 Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield  
 Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield  

 
 Priorytet inwestycyjny 3a 

 promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych 
pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 

ZIT/RIT 

• Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu 
brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych 
wraz z możliwością ich promocji 

Alokacja:  30 000 000,00 Euro 

Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

2. Jednostki sektora finansów publicznych 

3. Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości 

4. Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości 

 

Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP 
Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield  
 Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield 

 

Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP 

BENEFICJENCI 



wynikają ze Strategii ZIT/RIT 

obejmują obszary typu brownfield (poprzemysłowe, popegeerowskie, powojskowe, 
pokolejowe) 

nie powielają dostępnej infrastruktury  

zapewniają dostęp do terenów inwestycyjnych finansowany ze środków własnych 
beneficjenta lub w ramach projektu komplementarnego ze środków EFSI 

służą tworzeniu terenów inwestycyjnych udostępnianych MŚP 

Poddziałanie 3.1.1 I 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach 
typu brownfield 

Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP 



Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP  
  Poddziałanie 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców   

 
 Priorytet inwestycyjny 3a 

 promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych 
pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 

Tryb konkursowy 

• Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz 
przedsiębiorców 

Alokacja: 8 000 000,00 Euro 

Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP 



 

1. Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości 

2. Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości 

 

Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP 
Poddziałanie 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców 

Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP 

BENEFICJENCI 



służą dostarczeniu nowych specjalistycznych usług sprzyjających rozwojowi MŚP 

inkubatory posiadają doświadczenie w  świadczeniu usług doradztwa biznesowego i 
szkoleniowego  w zakresie rozwoju MŚP w okresie 3 ostatnich lat 

nie finansują usług związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, jak 
rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze, reklama itp. 

nie dotyczą podnoszenia kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej 
przedsiębiorstwami  

Poddziałanie 3.1.3 Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz 
przedsiębiorców  

Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP 



Działanie 3.2 Innowacje w MŚP  
  

 Priorytet inwestycyjny 3c 
 wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 

konkurs 

• Wsparcie na wprowadzenie nowego lub ulepszonego 
rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), 
procesu, z możliwością zastosowania innowacji 
nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością 
promocji innowacyjnych rozwiązań. 

Alokacja:  132 262 417,00 Euro 

Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP 

BENEFICJENCI Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 



Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności 

gospodarczej  
 Priorytet inwestycyjny 3c 

 wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 
 

konkurs 

• Wsparcie wykorzystania technologii informacyjno - 
komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw. 

Alokacja: 44 000 000,00 Euro 

Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP 

BENEFICJENCI Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 



Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania 
przedsiębiorczości  
 Priorytet inwestycyjny 3c 

 wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 
 

konkurs 

•  Wkład programu w fundusze poręczeniowe, pożyczkowe oraz 
inne instrumenty finansowe wspierające rozwój MŚP na rynku. 

Alokacja: 91 000 000,00 Euro 

Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP 



 

1. Podmioty wdrażające instrumenty finansowe 

 

 

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania 
przedsiębiorczości 

Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP 

BENEFICJENCI 

Grupa docelowa: 



Priorytet IV. Efektywność energetyczna,  

odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii 

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 
energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - IF 

4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 

Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja  

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski 

Alokacja: 796 776 955,00 EUR 

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna,  
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 



Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii 
 

 Priorytet inwestycyjny 4a 
 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna,  
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii 
ze źródeł odnawialnych 

ZIT, RIT, KONKURS Alokacja: 67 913 372 EUR 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);  

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 
leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 

5. Szkoły wyższe;  

6. Organizacje pozarządowe;  

7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;  

8. Towarzystwa budownictwa społecznego.  

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii 

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna,  
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

 

BENEFICJENCI 



Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna,  
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

 

 

Wsparcie przewiduje w szczególności budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji i 
dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak: biomasa, słońce, woda, 
geotermia, wiatr, w tym instalacji kogeneracyjnych. 

Przy wyborze projektów do realizacji IZ RPO WSL będzie kierowała się m.in. następującymi 
kryteriami: 

• efektywność kosztowa w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do 
planowanych nakładów finansowych, 

• wielkość redukcji CO₂, 

• redukcja emisji pyłu PM10 (w przypadku wymiany źródeł energii) 

Inwestycje związane ze spalaniem biomasy muszą być zgodne z zapisami wojewódzkiego programu 
ochrony powietrza. 

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii 



Działanie 4.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach  

 Priorytet inwestycyjny 4b 
 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna,  
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie 

Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach 

Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach 

Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii 
produkcji i użytkowania energii 

Wprowadzanie systemów zarządzania energią 

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu 
energetycznego) 

INSTRUMENTY FINANSOWE Alokacja: 33 000 000 EUR 



1. Podmioty wdrażające instrumenty finansowe 

Działanie 4.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach  

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna,  
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

 

1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;  

2. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 
leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, za wyjątkiem dużych 
przedsiębiorstw, tj. nie będących MŚP zgodnie z zał. I do Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014.  

BENEFICJENCI 

Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia 



Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  

 
 Priorytet inwestycyjny 4c 

 Wspieranie efektywności energetycznej,  inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna,  
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 

ZIT, RIT, OSI, KONKURS Alokacja: 227 255 818 EUR 

Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła 
lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła 

Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);  

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 
leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 

5. Szkoły wyższe;  

6. Organizacje pozarządowe;  

7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;  

8. Towarzystwa budownictwa społecznego.  

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna,  
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

 

BENEFICJENCI 



Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna,  
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

 

 

Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w indywidualne urządzenia do 
ogrzewania (indywidualne źródła ciepła) spalające biomasę lub paliwa gazowe, 
ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie 
znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie 
pilne potrzeby.  

Inwestycje muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO₂ i innych 
zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii.  

Odnośnie indywidualnych urządzeń do ogrzewania, wspierane mogą być 
inwestycje w instalacje o jak najmniejszej emisji CO₂, PM 10 oraz innych 
zanieczyszczeń powietrza. Wsparte projekty musza skutkować redukcją CO₂ o co 
najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.  

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  



Działanie 4.4. Wysokosprawna kogeneracja 
 

 Priorytet inwestycyjny 4g 
 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu  

o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 
 

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna,  
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej 
kogeneracji 

KONKURS Alokacja: 20 000 000 EUR 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);  

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 
leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 

5. Szkoły wyższe;  

6. Organizacje pozarządowe;  

7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;  

8. Towarzystwa budownictwa społecznego;  

9. Przedsiębiorcy.  

Działanie 4.4. Wysokosprawna kogeneracja 

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna,  
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

 

BENEFICJENCI 



Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna,  
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

 

 

Wsparcie wykorzystania  wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych, opartych o 
źródła energii inne aniżeli OZE, węgiel kamienny i  brunatny.  

Możliwość wykorzystania metanu z odmetanowania kopalń jako wdrożenie 
rozwiązań wynikających z RIS WSL 2013-2020. 

Wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację oraz 
innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania musi skutkować 
redukcją CO₂ o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. 

Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji pod 
warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO₂, a inne 
alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne. 

Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja 



Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Podziałania 4.5.1 i 4.5.2 (w zakresie transportu 
niskoemisyjnego ) 

 
Priorytet inwestycyjny 4e  

promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w 
tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu  
  

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna  

Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego. 

ZIT, RIT Alokacja: 360 607 765 EURO 

Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).  

Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. 
zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, 
buspasy).  



1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem 
jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
transportu publicznego; 

2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, 
realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem 
zamówień publicznych; 

3. Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego 
lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu 
transportu publicznego 

 

Podziałania 4.5.1 i 4.5.2 (w zakresie transportu niskoemisyjnego) 

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna  

BENEFICJENCI 



Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna   

Przedsięwzięcia związane z niskoemisyjnym transportem miejskim muszą wynikać z 
przygotowanych przez samorządy planów np. plany dotyczące gospodarki 
niskoemisyjnej, plany mobilności miejskiej, plany rozwoju zrównoważonego transportu 
publicznego, studia transportowe itp. 

Niskoemisyjny transport miejski i oświetlenie (w zakresie transportu niskoemisyjnego) 

Inteligentne Systemy Transportowe, Inteligentne Systemy Sterowania Ruchem 

Promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów 

Kompleksowa budowa i przebudowa zintegrowanych centrów przesiadkowych w tym 
dworców autobusowych i kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z 
transportem zbiorowym  

Droga rowerowa będąca elementem szerszego projektu kwalifikowalna jest w przypadku 
pełnienia funkcji komunikacyjnej.  Długość drogi rowerowej kwalifikującej się do wsparcia 
wynosi do 5 km od generatora tego typu ruchu (centrum przesiadkowe). 



Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna   

Niskoemisyjny transport miejski i oświetlenie (w zakresie transportu niskoemisyjnego) 

W ramach działania wsparcie inwestycji związanych z budową parkingów 
Park&Ride w centrach miast uwzględniających charakter wszystkich powiązań 
komunikacyjnych w regionie/ subregionie i ich wpływu na redukcję 
zanieczyszczenia, będzie możliwe wyłącznie na poniższych zasadach:  
• w miejscowościach do 40 tys. mieszkańców, wyłącznie w przypadku wynikania 

takiej potrzeby z   przeprowadzonej diagnozy zawartej w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej/ Planie mobilności miejskiej;  

• w miejscowościach powyżej 40 tys. mieszkańców,  wyłącznie w przypadku 
wynikania takiej potrzeby z opracowanego przez miasto Planu mobilności 
miejskiej . Kwalifikowalność budowy tego typu parkingów w centrach miast, 
każdorazowo weryfikowana będzie przez ekspertów dokonujących oceny 
merytorycznej. 



Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 
oświetlenie, Podziałania 4.5.3 (w zakresie transportu niskoemisyjnego) 

 
Priorytet inwestycyjny 4e  

promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w 
tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu. 

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna    

KONKURS Alokacja: 38 000 000 EURO 

Budowa i przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej.  

Zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego. 

W ramach trybu konkursowego (Poddziałanie 4.5.3) będą wspierane wyłącznie zadania 
związane z budową i przebudową liniowej infrastruktury tramwajowej oraz zakupem taboru 
tramwajowego poza obszarem subregionu centralnego 



1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem 
jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
transportu publicznego; 

2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, 
realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem 
zamówień publicznych; 

3. Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego 
lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu 
transportu publicznego 

 

Podziałania 4.5.3 (w zakresie transportu niskoemisyjnego) 

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka niskoemisyjna  

BENEFICJENCI 



Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski  
oraz efektywne oświetlenie  

 
 Priorytet inwestycyjny 4e 

 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich,  
w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających 

oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu  
 

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna,  
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

ZIT, RIT Alokacja: 50 000 000 EUR 

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia 

W ramach 4. typu projektu wsparcie wymiany istniejącego oświetlenia zewnętrznego, w szczególności 
dróg i placów w gminach na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej.  

Uzupełniająco dopuszcza się elementy związane z zarządzaniem oświetleniem, będącym przedmiotem 
projektu pod warunkiem, że system zarządzania dodatkowo wpłynie na wzrost efektywności 
energetycznej projektu. 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);  

4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;  

5. Towarzystwa budownictwa społecznego.  

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski  
oraz efektywne oświetlenie  

Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna,  
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

 

BENEFICJENCI 



Priorytet V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE 
ZASOBÓW 

Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa  

Działanie 5.2 Gospodarka odpadami 

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe 

Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej 

Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych 

Alokacja: 208 163 836,00 EUR 

OŚ PRIORYTETOWA V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE 
WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW 



Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa 
 

Priorytet inwestycyjny 6b 
 Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w 

zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych 
przez państwa członkowskie  

OŚ PRIORYTETOWA V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE 
WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW 

ZIT, RIT  Alokacja: 86 459 292 EUR 

Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i 
modernizacja sieci kanalizacji deszczowej 

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych 

Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych 

Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej). 

Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 

BENEFICJENCI 



 

 
 

 

OŚ PRIORYTETOWA V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE 
WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW 

Wsparcie dla projektów realizowanych na obszarze aglomeracji o wielkości 2 – 10 tys. RLM  
(w rozumieniu ustawy Prawo wodne) 

Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej możliwa będzie wyłącznie wraz z budową lub 
modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej 

Możliwa budowa instalacji służących do zagospodarowania osadów ściekowych (np. kompostowni, 
suszarni niewykorzystujących OZE)  

Inwestycje związane z budową sieci wodociągowej możliwe tylko w ramach szerszego projektu (wraz z 
kanalizacją ściekową) 

Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 



Działanie 5.2 Gospodarka odpadami 
 

Priorytet inwestycyjny 6a 
Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w 

zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych 
przez państwa członkowskie 

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE 

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 

ZIT, RIT  Alokacja: 30 717 699 EUR 

Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych 

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);  

4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;  

5. Towarzystwa budownictwa społecznego. 

Działanie 5.2 Gospodarka odpadami 

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE 

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 

BENEFICJENCI 



Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 

 

Projekty muszą wynikać z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i planu 
inwestycyjnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnym. 

1. typ projektu  
wsparcie dla inwestycji spełniających warunki regionalnej instalacji lub inwestycji, których 
celem jest dostosowanie istniejącego zakładu do warunków instalacji regionalnej, 
brak wsparcia dla komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów wraz z 
odzyskiem energii.  
obowiązkowa kampania, której przedmiotem będą działania informacyjno – edukacyjne 
dotyczące sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów 
  

2. typ projektu 
dopuszcza się możliwość zastąpienia unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami 
niezawierającymi azbestu  

Działanie 5.2 Gospodarka odpadami 



Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe 
 

Priorytet inwestycyjny 6c 
 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 

Konkurs, OSI Alokacja: 51 118 750 EUR 

Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów przynależnych do 
Szlaku Zabytków Techniki 



Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe 

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu   
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;  

3. Instytucje kultury;  

4. Organizacje pozarządowe;  

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych;  

6. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych 
ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, których ustawowym lub statutowym 
celem jest działalność w zakresie kultury.  

 

BENEFICJENCI 



Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 

Maksymalna wartość pojedynczego projektu wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych. 

W ramach jednego projektu może być dofinansowany jeden obiekt. 

Obiekt musi być przeznaczony na cele kulturalne. 

Prace w otoczeniu obiektu kwalifikowane będą do kwoty 200 000 zł. 

Nie będą wspierane projekty dotyczące konserwacji zabytków ruchomych. 

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe 



Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej 
Priorytet inwestycyjny 6d 

Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług 
ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę  

 

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 

Kompleksowe projekty z zakresu ochrony, poprawy i odtwarzania stanu siedlisk 
przyrodniczych i populacji gatunków. 

ZIT, OSI, Projekty kluczowe Alokacja: 37 868 095 EUR 

Zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowanie obcych gatunków inwazyjnych. 

Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie 
edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej. 

Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy 
infrastruktury użytku publicznego. 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;   

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);  

4. Organizacje pozarządowe  

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki  organizacyjne;  

6. Parki krajobrazowe i narodowe 

Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej 

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 

BENEFICJENCI 



• Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 

 

W ramach wszystkich typów projektów Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia 
kampanii informacyjno-edukacyjnych.  

Wszelkie wydatki związane z infrastrukturą rekreacyjno-sportową będą uznawane za 
niekwalifikowane. 

Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej  



Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych 
Priorytet inwestycyjny 5b 

Wspieranie  inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności 
na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami 

 
 

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 

Wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do 
przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych 

Konkurs Alokacja: 2 000 000 EUR 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

2. Organizacje pozarządowe 

Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych 

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 

 
 

BENEFICJENCI 

Nie jest możliwe dofinansowanie inwestycji polegających na budowie/przebudowie/ 
remoncie siedzib jednostek ochotniczej straży pożarnej oraz garaży.  



Priorytet VI Transport  

Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie 

Działanie 6.2. Transport kolejowy 

Alokacja: 473 000 000,00 Euro 

Oś priorytetowa VI. Transport  



Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie 
 

Priorytet inwestycyjny 7b 
 zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, 

w tym z węzłami multimodalnymi 
 

Oś priorytetowa VI. TRANSPORT  

Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich 

Alokacja:  360 000 000,00 Euro KONKURS 

BENEFICJENCI 

1. Jednostki samorządu terytorialnego;  



Są wskazane na Liście rankingowej projektów dotyczących budowy lub 
przebudowy dróg wojewódzkich przewidywanych do realizacji w ramach RPO 
WSL 2014-2020 przyjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego  

Kluczowe inwestycje drogowe, poprawiające dostępność dróg w sieci TEN-T; 
preferowane drogi nowe 

Brak możliwości wsparcia dróg powiatowych  i gminnych 

Nacisk na oś 115 kN 

Położenie w ramach jednolitego ciągu drogowego 

Oś priorytetowa VI. TANSPORT 

Działanie 6.1. Drogi wojewódzkie 



Działanie 6.2. Transport kolejowy 
 

 Priorytet inwestycyjny 7d 
 rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz 

propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu 

Oś priorytetowa VI. TRANSPORT 

• Zakup taboru kolejowego 

Alokacja: 113 000 000,00 Euro  

• Modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych 

KONKURSY 

BENEFICJENCI 



projekty wskazane w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego 

Inwestycje o znaczeniu regionalnym  

Oś priorytetowa VI. TRANSPORT 

Działanie 6.2. Transport kolejowy 



Priorytet X. REWITALIZACJA I INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  
I ZDROWOTNA 

Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 

społecznych 

Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Działanie  10.4  Poprawa stanu środowiska miejskiego - IF 

Alokacja:  293 437 140,00 Euro 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA I ZDROWOTNA 



Zakres interwencji w  ramach osi dedykowany jest zadaniom 
mającym na celu ułatwianie dostępu do usług: 

zdrowotnych: 

• polepszenie dostępności do wysokiej 
jakości usług medycznych, 

społecznych: 

• likwidacja niedoborów w zakresie 
mieszkalnictwa socjalnego,  

• aktywizacja zawodowa, 

• aktywizacja osób, 

• włączenie społeczności z obszarów 
peryferyjnych i zdegradowanych 
poprzez kompleksową rewitalizację 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA I ZDROWOTNA 



 
Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

  
 Priorytet inwestycyjny 9a  

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i 
lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy 

dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie 
społeczności lokalnych 

• Projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości 
i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia.  

Alokacja: 63 610 853,00 Euro tryb konkursowy 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA I ZDROWOTNA 



• Podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności 
leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; udzielające świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia 
 

Inwestycje będą realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą 
(publiczne i prywatne) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych.  
 

BENEFICJENCI 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA I ZDROWOTNA 



choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – 
mięśniowego, układu oddechowego, choroby psychiczne, 

obszar świadczeń opieki geriatrycznej, 

opieka nad matką i dzieckiem, 

grupy chorobowe zidentyfikowane jako specyficzne dla regionu, 

podstawowa opieka zdrowotna / ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia – zakres interwencji 
 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA I ZDROWOTNA 



1. Mapowanie potrzeb zdrowotnych 

2. Komitet Sterujący ds. koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
Warunkiem koniecznym jest zgodność 
inwestycji z uzgodnionym przez Komitet 
Sterujący Planem Działań (tj. dokumentem 
uwzględniający inwestycje podejmowane ze środków 
krajowych, stanowiącym harmonogram działań 
planowanych do podjęcia w danym roku 
kalendarzowym oraz zarys planów na całą 
perspektywę finansową).  

koordynacja 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA I ZDROWOTNA 



 
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego                               

i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych  

  
 Priorytet inwestycyjny 9a  

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i 
lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy 

dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie 
społeczności lokalnych 

 

• Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w 
zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, 
wspomagane i chronione 

Alokacja: 51 393 205,00 Euro 
tryb konkursowy dla poddziałań 10.2.1, 

10.2.2, 10.2.4; procedura pozakonkursowa 
dla poddziałania 10.2.3  

• Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w 
zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia Centrów Usług 
Społecznych 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA I ZDROWOTNA 



Realizacja Działania 10.2 prowadzona będzie w ramach 4 poddziałań: 

1. Poddziałanie 10.2.1 – ZIT 

2. Poddziałanie 10.2.2 – RIT 

3. Poddziałanie 10.2.3 – OSI 

4. Poddziałanie 10.2.4 – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju 
obejmujących obszary wiejskie i rybackie  

 

 

 

Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego 
oraz infrastruktury usług społecznych 

 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA I ZDROWOTNA 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego 
lub ich związki i stowarzyszenia 

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 
publicznych 

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych 

5. Organizacje pozarządowe 

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej)  

7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie 

8. Instytucje kultury 

9. Przedsiębiorcy 

10. Lokalne Grupy Działania 

 

Poddziałania 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT/RIT/OSI 

 

Oś priorytetowa X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA I ZDROWOTNA 

BENEFICJENCI 

Dot. tylko 10.2.4 



realizowane są w oparciu o istniejącą infrastrukturę w powiązaniu z procesem 
aktywizacji zawodowej 

nie ma możliwości budowy nowych obiektów 

kosztem kwalifikowanym mogą być prace budowlane obejmujące części 
wspólne całego budynku, jeśli w konsekwencji realizacji projektu większa część 
budynku przeznaczona zostanie na lokale socjalne, wspomagane lub chronione 

zagospodarowanie otoczenia do pułapu 10% kosztów kwalifikowanych 

w ramach obszarów strategicznej interwencji (OSI) wsparciem zostanie objęte 
miasto Bytom  

Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 
chronionego oraz infrastruktury usług społecznych  

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA I ZDROWOTNA 



 
 Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

  
 Priorytet inwestycyjny 9b  

Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 
 

• Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach 
poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z 
zagospodarowaniem przyległego otoczenia.  

Alokacja: 130 433 082,00 Euro 

Procedura konkursowa dla poddziałań 10.3.1, 
10.3.2, 10.3.3, 10.3.5 ;  procedura 

pozakonkursowa dla poddziałania 10.3.4 

• Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za 
wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z 
zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 

• Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w 
zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego 
otoczenia. 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA I ZDROWOTNA 



Realizacja Działania 10.3 prowadzona będzie w ramach 5 poddziałań: 

 

1. Poddziałanie 10.3.1 – ZIT  

2. Poddziałanie 10.3.2– RIT 

3. Poddziałanie 10.3.3 -  Konkurs  

4.  Poddziałanie 10.3.4  - OSI 

5. Poddziałanie 10.3.5 – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju 
obejmujących obszary wiejskie i rybackie  

 

 

 

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA I ZDROWOTNA 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego 
lub ich związki i stowarzyszenia 

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 
publicznych 

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych 

5. Organizacje pozarządowe 

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej)  

7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie 

8. Instytucje kultury 

9. Przedsiębiorcy 

10.Lokalne Grupy Działania -  

 

 

Poddziałania 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – 
ZIT/RIT/konkurs/OSI 

 
 

BENEFICJENCI 

Dot. tylko 10.3.5 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA I ZDROWOTNA 



wynikają ze Strategii ZIT/RIT  

wynikają z Lokalnych Programów Rewitalizacji 

uzależnione są od realizacji projektu z zakresu usług społecznych, finansowanych 
w ramach EFS 

nie ma możliwości budowy nowych budynków 

dopuszcza się roboty budowlane w zdegradowanych budynkach dotyczące tkanki 
mieszkaniowej (części wspólne budynków) tylko jako część większego projektu 

w ramach obszarów strategicznej interwencji (OSI) wsparciem zostanie objęte 
miasto Bytom i Radzionków. 

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA I ZDROWOTNA 



 
 Działanie 10.4  Poprawa stanu środowiska miejskiego 

Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności i obszarów miejskich i wiejskich  

  
 Priorytet inwestycyjny 9b  

Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 
 

1. W ramach działania zostanie wybrany  jeden lub kilka  Funduszy Funduszów  
lub  operator instrumentów wyłoniony w trybie konkursowym w 
rozumieniu Ustawy PZP 

Alokacja: 48 000 000,00 Euro Procedura konkursowa zgodnie z zapisami 
art. 38 pkt 4 Rozp. UE 1303/2013 

BENEFICJENCI 1.Podmioty wdrażające instrumenty finansowe  
2.Instytucje finansowe 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA I ZDROWOTNA 



Priorytet XII. Infrastruktura edukacyjna 

Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego 

Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego 

Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę 

Alokacja: 81 100 439,00 Euro 

Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna 



 
 Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego 

  
 Priorytet inwestycyjny 10a 

 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe 
życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej  

 

• Przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z 
zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Alokacja: 27 986 629 ,00 Euro Projekty konkursowe 
ZIT/RIT 

Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których 
ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie 
edukacji; 

3. Organizacje pozarządowe; 

4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały 
przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania 
przedszkolnego 

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków 
wyznaniowych;  

 

Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego  

Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna 

BENEFICJENCI 



Wsparcie inwestycyjne projektów ze środków EFRR ma charakter uzupełniający 
(dodatkowy) i możliwe będzie wyłącznie w powiązaniu z działaniami 
realizowanymi ze środków EFS. 

Efektem - wzrost upowszechnienia edukacyjnego rozumiany jako zwiększenie o 
minimum jedną nowo utworzoną grupę przedszkolną  w każdej placówce 
objętej wsparciem. 

Warunkiem koniecznym realizacji inwestycji jest diagnoza terytorialnego 
deficytu w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego na obszarach 
słabiej rozwiniętych (w tym na obszarach wiejskich), jak również na obszarach 
miejskich (w tym w aglomeracjach, np. w niektórych dzielnicach dużych miast). 

Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna 

Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego  



 
 Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego  

  
 Priorytet inwestycyjny 10a 

 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz 
zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej  
 

• Przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki 
zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

Alokacja: 32 113 864,00 Euro Projekty konkursowe 
ZIT/RIT 

Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna 



Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna 

 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, 
których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań 
publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego; 

3. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, 
których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań 
publicznych w zakresie edukacji; 

4. Organizacje pozarządowe; 

5. Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego; 

6. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły 
ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego); 

7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków 
wyznaniowych; 

Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego  

BENEFICJENCI 



Wsparcie inwestycyjne projektów ze środków EFRR ma charakter 
uzupełniający (dodatkowy) i możliwe będzie wyłącznie w powiązaniu 
z działaniami realizowanymi ze środków EFS. 

Warunkiem koniecznym realizacji inwestycji jest konieczność 
dopasowania kierunku kształcenia do wymagań i potrzeb rynku 
pracy lub specjalizacji regionalnych (Program Rozwoju Technologii 
Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 i Regionalna Strategia 
Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020).  

Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna 

Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego  



 
 Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę  

  
Priorytet inwestycyjny 10a 

 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz 
zdobywania umiejętności i uczenia  się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej 
 
 

• Przebudowa, budowa, remont obiektów wraz z zapewnieniem 
wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Alokacja 21 000 000,00 Euro tryb pozakonkursowy 
(projekt kluczowy) 

Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna 

BENEFICJENCI - JST 



działania na rzecz popularyzacji nauki, wspierania talentów i wybitnych osiągnięć dzieci i 
młodzieży 

inwestycje w infrastrukturę i sprzęt, bezpośrednio związaną ze świadczeniem usług 
edukacyjnych 

budowa nowej infrastruktury możliwa tylko w przypadku udokumentowanego braku 
możliwości adaptacji istniejących obiektów 

inwestycje polegające na przebudowie, budowie, remoncie obiektów wraz z 
wyposażeniem; ewentualnie oparte na przystosowaniu infrastruktury i wyposażenia 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 

dopuszcza się termomodernizację obiektu i wymianę źródła ciepła jako elementu 
szerszego projektu dotyczącego przebudowy, budowy, remontu obiektów 

Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna 

Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę 
Planetarium – Śląski Park Nauki  projekt realizowany przez Województwo Śląskie (jst) 



HARMONOGRAM KONKURSÓW (bez ZIT/RIT) / 2015 

• 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 
publicznych (bez e-zdrowia) 

• 5.5. Wzmocnienie potencjału służb 
ratowniczych 

• 3.2. Innowacje w MŚP  

 II kwartał 2015 

• 1.3. Profesjonalizacja IOB 

• 6.1. Drogi wojewódzkie 
 III kwartał 2015 

• 1.2. Badania, rozwój i innowacje w 
przedsiębiorstwach  - ŚCP 

 IV kwartał 2015 



HARMONOGRAM KONKURSÓW ZIT/RIT / 2015 

• 4.3 Efektywność energetyczna i 
odnawialne źródła energii w 
infrastrukturze publicznej i 
mieszkaniowej 

• 5.4 Ochrona bioróżnorodności 
(CENTRALNY) 

• 10.2 Mieszkalnictwo socjalne 
wspomagane i chronione 

• 12.1 Infrastruktura wychowania 
przedszkolnego 

 III kwartał 2015 

• 3.1 Brownfield (ZACHODNI, CENTRALNY) 

• 4.1 Odnawialne źródła energii 

• 4.5 Transport miejski i oświetlenie 

• 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego 
  IV kwartał 2015 



 
Kluczowe kwestie sprawnego wdrażania  

RPO WSL 2014-2020 
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dobre przygotowanie i sprawna realizacja projektów  

terminowe osiąganie wskaźników realizacji programu 

roczne rozliczenia finansowe;  2016 – wypełnienie zasady n+3 

sprawne wydatkowanie funduszy na kategoriach interwencji 

pomoc publiczna 

sprawna kontrola / korekty na projektach 

2018: Pierwszy audyt programu 
Pomniejszenie alokacji 

Powiększenie alokacji -  
KRW 



Dziękuję za uwagę 



Justyna Kozak 
 

jkozak@slaskie.pl  
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
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