
 
 

Aktualizacja kontraktu terytorialnego 
wojewódzywa śląskiego w zakresie zasad 

realizacji RPO WSL 2014-2020 



Kontrakt Terytorialny 

Nowy instrument  służący: 
 
 

Koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej z zakresu 
polityki na obszarze województwa 

Uzgodnieniu przez rząd i władze regionu najważniejszych celów 
rozwojowych i przedsięwzięć priorytetowych  mających istotne 
znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa 

Dokument uwzględniający zasady realizacji RPO (po wynegocjowaniu 
RPO z Komisją Europejską) 

Pierwsza odsłona zmian w podejściu do finansowania rozwoju  
w regionach 



Negocjacje Kontraktu  
Terytorialnego 

 
  
 

 

Mandat negocjacyjny rządowy  
- przedstawiony przez MIR w imieniu Rady 
Ministrów 

Mandat negocjacyjny samorządowy z dn.                    
12 sierpnia 2015 r. 
- przedstawiony przez Zarząd Województwa 

Negocjacje stanowiska rządowego                                 
i samorządowego 

Zatwierdzenie wynegocjowanego Kontraktu 
Terytorialnego przez Radę Ministrów  oraz 
Zarząd Województwa 



Negocjacje  
Kontraktu Terytorialnego 

 

 

25 września 2014 roku 

Podpisanie Kontraktu Terytorialnego 

dla Województwa Śląskiego 
 



  
Kontrakt Terytorialny   

 Finansowanie 

 

•   Obowiązuje w latach 2014–2023  

•   Zawiera środki finansowe na działania  
  z zakresu polityki rozwoju:  

       

 

 

dla całego kraju ok. 400 mld zł 

dla Województwa Śląskiego ok. 40,9 mld zł 
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Kontrakt Terytorialny   
Źródła finansowania  

środki przeznaczone na realizację właściwych 
programów operacyjnych  

 na lata 2014–2020, służących realizacji 
Umowy Partnerstwa w zakresie polityki 

spójności 

budżet 
państwa 

środki pozostałych 
jednostek sektora 

finansów publicznych  

środki 
państwowych 

funduszy celowych 

inne środki 
publiczne 

środki 
prywatne  

budżety jednostek 
samorządu 

terytorialnego 



Cele Rozwojowe  
Kontraktu Terytorialnego  

1. Poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora  

nauki i gospodarki 

2. Modernizacja istniejących systemów transportowych   

oraz lepsze skomunikowanie obszarów   

południowej  i północnej części województwa 

3. Zwiększenie mocy wytwórczych energii elektrycznej   

w województwie  

4.    Zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu 
 

5. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
 

6. Zwiększenie poziomu zatrudnienia w województwie 

 

 

 

 



Cele Rozwojowe  
Kontraktu Terytorialnego  

7.    Redukcja poziomu wykluczenia społecznego 
 

8.  Podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie  
 

9. Podniesienie jakości i dostępności usług  
z zakresu ochrony zdrowia 
 

10. Rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych 
z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych 
 

11. Kompleksowa rewitalizacja dzielnic i miast o wysokim nasileniu 
niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych,  
w szczególności dotyczy to rewitalizacji na terenie Bytomia  

 



 
Przedsięwzięcia  

priorytetowe w KT 
 

Przedsięwzięcia podstawowe  

 

 

Przedsięwzięcia priorytetowe zapisane z nazwy 
 w krajowych dokumentach strategicznych  

(np. Dokument Implementacyjny, Krajowa Mapa Infrastruktury Badawczej) 

Przedsięwzięcia warunkowe 
Przedsięwzięcia priorytetowe ujęte do realizacji  

w krajowych programach operacyjnych 

Przedsięwzięcia priorytetowe ujęte do realizacji z RPO 
 powiązane funkcjonalnie z projektami wspieranymi  

z krajowych programów operacyjnych 

Poza Kontraktem Terytorialnym 
Przedsięwzięcia priorytetowe ujęte do realizacji z RPO  
(nie wymagające koordynacji na poziomie centralnym) 



Aktualizacja KT w zakresie  
zasad realizacji RPO WSL 2014-2020 

Dodanie nowego rozdziału 2a Wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO 

Zobowiązania finansowe Strony Rządowej dotyczące RPO 

Zobowiązania finansowe Strony Samorządowej dotyczące 
RPO 

Środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu 
krajowego w ramach RPO 



Zobowiązania finansowe  
Strony Rządowej dotyczące RPO 

Minister zobowiązuje się do przekazania             
na realizację RPO: 

• środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

• środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego 

• środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu 
krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR 

• środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu 
krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z EFS 



Zobowiązania finansowe  
Strony Samorządowej  

 

Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się do: 

• do zapewnienia kwoty wkładu krajowego                             
w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji RPO 

• zapewnienia realizacji projektów powiatowych urzędów 
pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy 

• ponoszenia odpowiedzialność za prawidłowe 
wykorzystanie środków w ramach RPO 



Środki z budżetu państwa  
na finansowanie wkładu krajowego  

w ramach RPO 

Środki z budżetu państwa na finansowanie 
wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do 
środków z EFRR: 

• z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach 
projektów realizowanych w ramach RPO z zakresu 
rewitalizacji 

• z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach 
projektów realizowanych w ramach RPO, innych niż 
projekty z zakresu rewitalizacji 



Dziękuję za uwagę 


