
Spotkanie informacyjne z cyklu 
„Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020”

- dla społeczności lokalnych 

Katowice, 4 marca 2015 r.



PUNKTY INFORMACYJNE        
FUNDUSZY EUROPEJSKICH



Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)
projekt realizowany pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

w województwie śląskim Sieć PIFE funkcjonuje od 1 lipca 2014 r. i obejmuje:

• Główny Punkt Informacyjny – Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego 
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

• Lokalne Punkty Informacyjne:

• Bielsko-Biała

• Częstochowa

• Rybnik

• Sosnowiec

zostaną wyłonione w drodze konkursu



Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich - usługi:

• udzielanie informacji nt. funduszy europejskich dostępnych w regionie i kraju 
(bezpośrednia / telefoniczna obsługa klienta, odpowiedzi na pytania 
przesłane drogą elektroniczną i tradycyjną);

• organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI);

• spotkania informacyjne i szkolenia;

• konsultacje pogłębione – na etapie przygotowania / realizacji projektu;

• konsultacje w siedzibie beneficjenta (dla osób niepełnosprawnych);



Główny Punkt Informacyjny



Nasi konsultanci 
podczas  MPI



Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter)

tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418
punktinformacyjny@slaskie.pl

Punkt czynny w dni robocze:
poniedziałki  7:00 – 17:00

wtorek-piątek  7:30 – 15:30

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl


Nowa perspektywa finansowa 
w Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020



Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Dotychczasowa obecność funduszy europejskich w Polsce:

• fundusze przedakcesyjne (Phare, SAPARD, ISPA)

• 2004-2006 (ZPORR, SPO RZL)

• 2007-2013 (RPO WSL, PO KL)

• 2014-2020 – nowe cele, nowe ramy prawne, nowe instrumenty;



Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Realizacja celów Strategii Europa 2020

Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie:
inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe
i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym
naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Strategia
koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia,
innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu i energii.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm


Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 

Polska otrzyma łącznie ok. 82,5 mld euro
z EFRR, EFS i FS

alokacja na RPO WSL 2014-2020: 3,47 mld euro
(w tym ok. 28% EFS i 72% EFRR)



Obszary wsparcia  - cele tematyczne polityki spójności 2014-2020:

1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego 
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR);

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;

6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania 
zasobami; 



Obszary wsparcia  - cele tematyczne polityki spójności 2014-2020:

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszej infrastruktury sieciowej; 

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; 

10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 
umiejętności i uczenia się przez całe życie; 

11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz 
sprawności administracji publicznej;



Programy operacyjne w Polsce w latach 2014-2020 
w ramach polityki spójności:





Unia Europejska 
• Strategia Europa 2020; 
• pakiet rozporządzeń;

Polska 
• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 
• Umowa Partnerstwa;
• Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
• krajowe programy operacyjne

Województwo Śląskie
• Kontrakt  terytorialny
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 
• Uszczegółowienie RPO WSL na lata 2014-2020;

• wytyczne, zasady itp.

Podstawy prawne dla Funduszy Europejskich w nowym okresie programowania 
– główne dokumenty:



Aktualny stan prac

Zatwierdzone:
Umowa Partnerstwa;
Ustawa wdrożeniowa;
Kontrakt terytorialny;

W dniu 18 grudnia 2014 r. zatwierdzony został przez Komisję Europejską ostateczny kształt
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zatwierdzone
zostały również programy krajowe.

Pierwsze konkursy planowane są w II kwartale 2015 roku.

W przygotowaniu: Uszczegółowienie RPO WSL na lata 2014-2020 oraz pakiet wytycznych, a także 
harmonogram konkursów na rok 2015.



Programy Regionalne

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około
40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro.
Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu
z perspektywą 2007-2013.



Ułatwienia w korzystaniu z Funduszy Europejskich

 większą decentralizację systemu wdrażania;

 dwufunduszowość programów operacyjnych;

 mechanizm wsparcia zintegrowanego(ZIT);

 elastyczne formy finansowania;

 szerszy tematycznie dostęp do wsparcia zwrotnego;

 jednej sieci punktów informacyjnych;

 standardowy format wniosku o płatność; 

 zmniejszenie obciążeń raportowych;

 ewentualne zmiany w dokumentacji konkursowej nie będą mogły pogarszać sytuacji wnioskodawców, 
nakładać na nich nowych obowiązków ani zmieniać warunków realizacji projektu; 

 kontynuowanie stosowania oświadczeń w miejsce zaświadczeń; 

 precyzyjne określenie w przepisach krajowych zasad procedury odwoławczej od wyników oceny 
wniosków o dofinansowanie.



Instrumenty rozwoju terytorialnego

Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność (RLKS) – to nowy instrument terytorialny 

– wprowadzony przez KE bazuje na stosowanym w latach 2007-2013 podejściu LEADER i 

zachowuje jego podstawowe założenia.

Instrument RLKS umożliwia społecznościom lokalnym inicjowanie i realizację 
w sposób partycypacyjny działań rozwojowych, poprzez powołanie na określonym terytorium LGD 
oraz opracowanie i realizację LSR (podporządkowanych celom UP i programów ją realizujących).

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne(ZIT) to nowe narzędzie służące realizacji strategii 
terytorialnych. W Polsce przy pomocy instrumentu ZIT realizowane będą w szczególności 
zintegrowane działania służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich



ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach 
prawnych na nową perspektywę. Realizowane będą przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich i ich 
obszarów funkcjonalnych. Ponadto, zarząd województwa będzie mógł zdecydować o finansowaniu ZIT w 
mniejszych ośrodkach – tzw. Miastach regionalnych i subregionalnych oraz na obszarach powiązanych z nimi 
funkcjonalnie. Samorządy chcące realizować ZIT są zobligowane do zawiązania zinstytucjonalizowanej formy 
partnerstwa (np. stowarzyszenia, związku międzygminnego) i przygotowania wspólnej Strategii ZIT. Znajdą się 
w niej m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. Samorządy muszą także podpisać 
porozumienie o wdrażaniu ZIT z zarządem danego województwa, ponieważ projekty w tej formule 
finansowane będą ze środków dostępnych w Regionalnych Programach (RPO).

ZIT na terenie Województwa Śląskiego będą wdrażane na obszarach funkcjonalnych czterech subregionów: 
Centralnego, Północnego, Południowego i Zachodniego, które charakteryzują się wewnętrznymi
powiązaniami funkcjonalnymi, gospodarczymi i społeczno-historycznymi oraz zgodnie ze
Strategią „Śląskie 2020+”.



Fundusze w ramach ZIT przeznaczone zostaną przede wszystkim na: 
· zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach „brownfield”,

· zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE,

· poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,

· wzrost atrakcyjności transportu publicznego,

· zwiększenie ilości unieszkodliwionych odpadów,

· rozbudowa systemu oczyszczania ścieków,

· ochrona zasobów naturalnych,

· poprawa dostępu do usług społecznych oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza na obszarach rewitalizowanych,

· zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego.



Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność (RLKS)

W ramach RPO WSL 2014-2020 nie będzie zastosowany instrument RLKS w formule bezpośredniej. W ramach 

programu planuje się wsparcie Lokalnych Grup Działania (LGD) jako potencjalnych beneficjentów. Interwencja 

RPO WSL 2014-2020 będzie stanowiła uzupełnienie wsparcia Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na terytorium danej LGD i 

będzie realizowana w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju. Koszty przygotowawcze, bieżące oraz koszty

animacji LGD nie będą wspierane środkami EFS w ramach RPO WSL 2014-2020.



Programy Operacyjne

Za przygotowanie programów operacyjnych, zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, odpowiedzialni byli 
odpowiednio:
Minister Rozwoju Regionalnego – dla programów krajowych finansowanych w ramach polityki spójności,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dla programów finansowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 
Polityki Rybołówstwa,
Zarządy województw – dla programów regionalnych finansowanych w ramach polityki spójności.

W latach 2014-2020 realizowanych będzie 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla 
województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych. 

Samorządy województw będą zarządzać większą niż obecnie pulą europejskich pieniędzy – w latach 2007-2013 miały do 
dyspozycji ok. 25 proc. wszystkich środków dla Polski, w nowej perspektywie będzie to niemal 40 proc. całej puli.



Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające w poszczególnych Programach

Za przygotowanie programów operacyjnych oraz sprawne i efektywne funkcjonowanie systemów zarządzania i 

kontroli programów odpowiedzialne są instytucje  zarządzające. 

Rolę instytucji zarządzającej programem operacyjnym dla programów krajowych pełni minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego, w przypadku regionalnych programów operacyjnych rolę instytucji 

zarządzających pełnią zarządy województw.



Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające w poszczególnych Programach:

POIR – PROGRAM OPERACYJNY  INTELIGENTNY ROZWÓJ

IZ - Departament Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
IP - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (I i IV oś) oraz Ministerstwo Gospodarki (II i III oś).Mogą zostać 
powołane także instytucje wdrażające (prawdopodobnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bank 
Gospodarstwa Krajowego).

POPC – PROGRAM OPERACYJNY  POLSKA CYFROWA

IZ - Departament Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
IP - Obecnie tylko Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wskazane zostało do pełnienia tych zadań. W 
przypadku dużej ilości zadań, część pracy będzie mogło jednak przekazać instytucjom wdrażającym.



Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające w poszczególnych Programach :

POPW - PROGRAM OPERACYJNY  POLSKA WSCHODNIA

IZ - Departament Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
IP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Polska 
Organizacja Turystyczna. Nie wyklucza się również powołania w razie potrzeby instytucji wdrażających.

POIiŚ – PROGRAM OPERACYJNY  INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO
IZ - Departament Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
IP - Ministerstwo Gospodarki (I i V oś), Ministerstwo Środowiska (II oś), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
(III i IV oś), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (VI oś), Ministerstwo Zdrowia (VII oś).



Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające w poszczególnych Programach :

PROW – PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Program będzie zarządzany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a poszczególne działania będą wdrażane 
przez: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Rynku Rolnego, samorządy województw oraz 
wybrane podmioty w przypadku niektórych działań (np. LGD).

PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO i MORZE” (PO RYBY 2014-2020)

Program będzie zarządzany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a poszczególne działania będą wdrażane 
przez: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządy województw.



AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI

LOKALNYCH

RPO WSL



OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Priorytet inwestycyjny 9i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych
szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
- Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Typy operacji planowane do realizacji w ramach celu 1.

 Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej
Integracji ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową.

 Wsparcie reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów działających
na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, w szczególności w Centrum Integracji
Społecznej, Klubie Integracji Społecznej, Zakładzie Aktywności Zawodowej, Warsztacie
Terapii Zajęciowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza),
w tym tworzenie miejsc pracy w już funkcjonujących podmiotach jak i wspieranie
tworzenia nowych podmiotów, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.



OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Priorytet inwestycyjny 9i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych
szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

 Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

 Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym:
młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans
adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności
społecznych i zawodowych.

Tryb konkursowy i 
pozakonkursowy



Główni beneficjenci:
Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (jednostki organizacyjne
pomocy społecznej, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej) oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych w obszarze
aktywnej integracji;

 Jednostki zatrudnienia socjalnego;
 Podmioty i placówki prowadzące wsparcie na rzecz trudnej młodzieży;
 Podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w tym organizacje pozarządowe;
 Lokalne Grupy Działania;
 Podmioty ekonomii społecznej.



OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Priorytet inwestycyjny 9i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

- Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych
zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.

Typy operacji planowane do realizacji w ramach celu 2:

 Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych
społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności,
z uwzględnieniem działań:
 opartych o samopomoc i wolontariat,
 środowiskowych,
 prozatrudnieniowych,
 edukacyjnych,
 kulturalnych jako uzupełniających.

Tryb konkursowy
ZIT/RIT



Główni beneficjenci:

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 Jednostki samorządu terytorialnego: 
- ich jednostki organizacyjne (pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy

zastępczej) oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych w obszarze
aktywnej integracji,

- związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 
związki i stowarzyszenia.

 Jednostki zatrudnienia socjalnego;
 Podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

w tym organizacje pozarządowe;
 Podmioty ekonomii społecznej;
 Lokalne Grupy Działania. 



OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Priorytet inwestycyjny 9iv ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym

Typy operacji realizowane w ramach celu 1 PI 9iv:

- Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu

społecznemu.

Typy operacji realizowane w ramach celu 1

Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny:
 wsparcie dla tworzenia lub działalności placówek oferujących wsparcie dzienne dla
dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą,
 wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług
realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej,

Tryb konkursowy
ZIT/RIT



OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Priorytet inwestycyjny 9iv ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym

 Rozwijanie asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako
wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie
dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych
i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych
wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.



.
OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Priorytet inwestycyjny 9iv ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej

jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym

 Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia (nie
wyklucza się wsparcia form instytucjonalnych w przypadku gdy jest to związane ze
stanem zdrowia osób zależnych).

 Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych niż
wymienione powyżej wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie zgodnie z kierunkami
określonymi na poziomie wytycznych horyzontalnych w zakresie zasad realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.



Główni beneficjenci:
Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 Jednostki samorządu terytorialnego:
- Ich jednostki organizacyjne ( pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej) oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań ww. obszarach;
- Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 
związki i stowarzyszenia;
- Samorząd województwa;

 Jednostki zatrudnienia socjalnego;
 Podmioty prowadzące wsparcie dzienne na rzecz dzieci i młodzieży;
 Podmioty ekonomii społecznej;
 Podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w tym organizacje pozarządowe.



OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Priorytet inwestycyjny 9iv
- Wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie.

Typy operacji realizowane w ramach celu 2
 Działania przeciwdziałające negatywnym procesom demograficznym poprzez

zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych w zakresie:
- kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem,
- wczesnej diagnostyki i leczenia wad rozwojowych dzieci,
- diagnozowania i leczenia chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży zwiększających zagrożenie 
ubóstwem w przyszłości,
- opracowania i wdrożenia programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością i niepełnosprawnych,

 Działania w zakresie zwiększenia dostępu i jakości usług zdrowotnych służących
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi na
poziomie wytycznych horyzontalnych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Tryb konkursowy
ZIT/RIT



Główni beneficjenci:
Priorytet inwestycyjny 9iv
Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 Jednostki samorządu terytorialnego:
- Ich jednostki organizacyjne ( pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) oraz podmioty, 
którym zlecono realizację zadań w ww. obszarach;
- Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 
stowarzyszenia;

 Podmioty ekonomii społecznej;
 Podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w tym organizacje pozarządowe;
 Podmioty lecznicze wymienione w ustawie o działalności leczniczej;
 Lokalne Grupy Działania.



OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Priorytet inwestycyjny 9v wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji
zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu
ułatwiania dostępu do zatrudnienia

- Wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w regionie.

Typy operacji realizowane w ramach PI 9v:

 Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz
efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenie
kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz wspieranie
powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej.
 Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na
zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw
w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy.

Tryb konkursowy
i pozakonkursowy



OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Priorytet inwestycyjny 9v:

 Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych na poziomie lokalnym, w szczególności w zakresie wsparcia dla 
budowy i funkcjonowania partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i tworzenia 
lokalnych kooperatyw oraz usług animacji lokalnej na rzecz rozwoju organizacji obywatelskich oraz partycypacji 
społecznej.

 Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania 
podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną oraz uzupełniająco 
instytucji wspierających ekonomię społeczną.

 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej.



Główni beneficjenci:

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 Samorząd Województwa;

 Akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej
(OWES);

 Podmioty wymienione w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, w tym organizacje 
pozarządowe;

 Podmioty ekonomii społecznej.



OŚ PRIORYTETOWA X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
ZDROWOTNA
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

-Lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem.

Typy przedsięwzięć w celu 2
 Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych
budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.

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

Tryb 
konkursowy 

i pozakonkursowy 



OŚ PRIORYTETOWA X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
ZDROWOTNA
Główni Beneficjenci, w szczególności:
 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia;
 Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych;
 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 Organizacje pozarządowe;
 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 Instytucje kultury;
 Lokalne Grupy Działania;
 MŚP;
 Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publicznoprywatnego



OŚ PRIORYTETOWA X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
ZDROWOTNA
Priorytet inwestycyjny 9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej
i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

- Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane
tereny.

Typy przedsięwzięć

 Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach
poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich, pokolejowych wraz
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych
problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym
z Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Tryb 
konkursowy 

i pozakonkursowy 



OŚ PRIORYTETOWA X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
ZDROWOTNA

 Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) 
w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych 
problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu 
Rewitalizacji.

 Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z 
zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych 
lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji.



OŚ PRIORYTETOWA X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
ZDROWOTNA
Główni Beneficjenci, w szczególności:
 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia;
 Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych;
 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 Organizacje pozarządowe;
 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 Przedsiębiorcy;
 Lokalne Grupy Działania;
 Porozumienia ww. podmiotów; 
 Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publicznoprywatnego
 Podmioty wdrażające instrumenty finansowe.



EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 
(EWT)2014-2020 



Program EWT jest jednym z krajowych programów operacyjnych. 

Obejmuje on współpracę transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną. 



Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 jest programem współpracy 

transgranicznej. Program wspiera działania z zakresu ochrony i rozwoju zasobów środowiska i dziedzictwa 
kulturowego, rozwoju transportu transgranicznego oraz edukacji. 

Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
Program INTERREG Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 jest programem współpracy transnarodowej, 
który wspiera rozwój integracji i współpracy terytorialnej w celu zwiększenia innowacyjności, dostępności 

oraz zrównoważonego rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego.

Program Interreg Europa Środkowa został zatwierdzony przez Komisję Europejską 16 grudnia 

2014 r. jako pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020. Tematyka programu 
obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe 
oraz powiązania transportowe. 

INTERREG Europa 2014-2020 jest programem współpracy międzyregionalnej, którego głównym 

celem jest poprawa wdrażania polityki programów rozwoju regionalnego. Program został przedłożony 
Komisji Europejskiej 14 listopada 2014r. i czeka na zatwierdzenie. 



Możliwość wsparcia inicjatyw 
społecznych w programach 
krajowych i inicjatywach KE



Program KE "Europa dla obywateli" 2014-2020

W dniu 14 kwietnia 2014 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie ustanawiające na lata 2014-2020 

program "Europa dla obywateli”, który ma na celu zwiększenie świadomości obywateli o historii i integracji 

europejskiej oraz pomoc obywatelom w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej wpływie na ich codzienne życie.

Program składa się z dwóch obszarów tematycznych: "Pamięć europejska” oraz "Demokratyczne zaangażowanie i 

uczestnictwo obywatelskie", które są uzupełnione przez granty operacyjne oraz działanie horyzontalne: „Waloryzacja”, 

mające na celu analizę, rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników projektów dofinansowanych z programu „Europa 

dla obywateli”

Instytucją odpowiedzialną za Program 

jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Punkt Kontaktowy "Europa dla Obywateli" w Polsce
Al. Ujazdowskie 41 
00-540 Warszawa (wejście główne) 
tel: +48 22 111 00 14
+48 22 447 61 74
www.europadlaobywateli.pl
edo@iam.pl

http://www.europadlaobywateli.pl/
mailto:edo@iam.pl




Program Krajowy FIO 

Program pn. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (dalej Program FIO) stanowi propozycję 

kontynuacji funkcjonowania oferty programowej skierowanej do sektora organizacji pozarządowych. 

Zmodyfikowana formuła wsparcia inicjatyw obywatelskich (Program FIO) jest adekwatna  do potrzeb i oczekiwań 

sektora organizacji pozarządowych związanych z tworzeniem partnerstwa publiczno-społecznego, poprawą jego 

kondycji społecznej i finansowej oraz poziomem inwencji  i zaangażowania w proces rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego. FIO będą: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń 

posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby 

rzemieślnicze, izby gospodarcze. 



Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Instytucją odpowiedzialną za Program jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Departament Pożytku Publicznego strona www.pozytek.gov.pl
Ul: Nowogrodzka 1/3/5
mail: info@mpips.gov.pl
www.mpips.gov.pl

http://www.pozytek.gov.pl/
mailto:info@mpips.gov.pl
http://www.mpips.gov.pl/


http://www.slaskielokalnie.pl/
Konsultacje telefoniczne
tel.: 881 201 333
cris@slaskielokalnie.pl



Program Banku Gospodarstwa Krajowego
Program dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

Program ma na celu wsparcie w cele termomodernizacyjne

Premia termo modernizacyjna:
O premię termo modernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

 budynków mieszkalnych,
 budynków zbiorowego zamieszkania,
 budynków użyteczności publicznej stanowiących własność
 jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych 

przez nie do wykonywania zadań publicznych,
 lokalnej sieci ciepłowniczej,
 lokalnego źródła ciepła.



Instytucją odpowiedzialną  za program jest:
Bank Gospodarstwa Krajowego

Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa  
mail: bgk@bgk.pl

Strona internetowa: www.bgk.com.pl

mailto:bgk@bgk.pl
http://www.bgk.com.pl/


Instytucją zajmującą się programami jest 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ul: Nowogrodzka 1/3/5
mail: info@mpips.gov.pl

www.mpips.gov.pl

 Programy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

 Nowy wymiar aktywnej integracji

 Program Solidarności pokoleń- działania dla zwiększenia aktywności zawodowej

mailto:info@mpips.gov.pl
http://www.mpips.gov.pl/


INSTRUMENTY ROZWOJU
LOKALNEGO



LEADER w ramach PROW 2014 – 2020

Obszar kwalifikujący się do wsparcia

Podejście Leader będzie realizowane na obszarach wiejskich  przez które należy rozumieć obszar całego kraju 
z wyłączeniem miast o liczbie mieszkańców powyżej 20 000.
Jedna lokalna strategia rozwoju będzie realizowana na obszarze zamieszkałym przez min. 30 000 mieszkańców 
i max. 150 000 mieszkańców oraz będzie obejmować obszar przynajmniej 2 gmin, których obszary stanowią, bądź 
zawierają obszary wiejskie.



LEADER

Forma prawna LGD

Jedna forma prawna - stowarzyszenie mające osobowość prawną i działające w oparciu o przepisy 
specjalne dotyczące stowarzyszeń zawarte w ustawie PROW.
Podejście Leader, mając na celu lokalny rozwój obszarów wiejskich, przyczynia się do osiągania celu 
szczegółowego 6B „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich ” w ramach priorytetu 6 
„wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach 
wiejskich”. 



LEADER
Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju

Pomoc nie może być przyznana przedsiębiorcy, który nie wykonuje działalności jako mikro-, małe lub średnie
przedsiębiorstwo.

W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być
przyznana osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, za wyjątkiem operacji w zakresie
przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych.

Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, 
w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisów 
LSR.

W przypadku działalności gospodarczej: 

• intensywność wsparcia nie może być wyższa niż 50%
• pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis.



LEADER

Wsparcie przygotowawcze

Pomoc ma formę ryczałtowej płatności.

Beneficjenci:
• stowarzyszenie, fundacja lub związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń JST

Warunki:
• obszar wiejski lub zawierający obszar wiejski,
• obszar, na którym realizowana ma być LSR, składa się z min. 2 gmin i zamieszkiwany jest przez 30-150

tys. mieszkańców,
• członkami (partnerami) wnioskodawcy jest przynajmniej po jednym przedstawicielu z każdego sektora

(społecznego, gospodarczego i publicznego) z każdej gminy, objętej LSR.



LEADER
Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju

Zakres wsparcia:

1. wzmocnienie kapitału społecznego,
2. zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości (bez świadczenia usług rolniczych),
3. dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej

przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom,
4. podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem

przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez
pracy,

5. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
6. rozwój produktów lokalnych,
7. rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,
8. zachowanie dziedzictwa lokalnego,
9. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
10. rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu realizowane będzie poprzez wskazanie w LSR grup defaworyzowanych, które uzyskają
wsparcie.



LEADER
Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju

W ramach LSR mogą być realizowane następujące typy operacji: 

1) operacje realizowane indywidualnie 

w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez radę, a następnie przedkładanych do 
weryfikacji do SW, 

2) projekty grantowe

– projekt, którego beneficjent, tj. LGD udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez 
grantobiorców. 

3) operacje „własne” LGD, w których beneficjentem i realizatorem operacji jest LGD. 

Operacje kluczowe dla osiągnięcia celów LSR, służące dobru ogółu, które są realizowane samodzielnie przez LGD i które nie 
spotkały się z zainteresowaniem innych wnioskodawców.



LEADER

Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju

Pomoc ma formę refundacji kosztów lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji.

Beneficjenci (w zależności od zakresu operacji):

• osoby fizyczne,
• osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw, ich związki bądź

ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe,
• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

Beneficjentem może być LGD, w przypadku:
• operacji własnych LGD,
• projektów grantowych.

W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości
prawnej, np. koła gospodyń wiejskich.



LEADER

Wdrażanie projektów współpracy

Pomoc ma formę refundacji kosztów.

Beneficjenci
LGD, których LSR zostały wybrane do WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt współpracy:

• jest zgodny z LSR wszystkich LGD ubiegających się o wsparcie tego projektu,

• jest realizacją wspólnego przedsięwzięcia,

• przyczyni się do osiągnięcia wskaźników określonych w LSR wszystkich wnioskujących LGD (tych wskaźników, których
osiągnięcie zaplanowano poprzez projekt współpracy) – kryterium mierzalności, określoności w czasie, możliwości
osiągnięcia w okresie realizacji projektu.

Warunki
- 50 tys. zł - minimalna wartość projektu międzyterytorialnego

- limit pomocy na LGD – do 5% wsparcia kierowanego z Programu na 
daną LSR w ramach poddziałań Realizacja operacji w ramach 

lokalnych strategii rozwoju oraz Wsparcie kosztów bieżących i 
aktywizacji.

- Intensywność pomocy – 100% kosztów kwalifikowalnych 



REWITALIZACJA W RAMACH RPO WSL 

-Wsparcie Współdzieli i Wspólnot 

Mieszkaniowych



Rewitalizacja zdegradowanych i zmarginalizowanych obszarów wskazanych jako problemowe, ma na celu 

pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi 

obszarach. Działania naprawcze prowadzić będą do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich 

szans na zatrudnienie. Ponadto pozwolą one na trwałą odnowę obszaru, poprawę ładu przestrzennego, stanu 

środowiska i zabudowy poprzez zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych. 



OŚ PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Priorytet inwestycyjny 4a wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych

- Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Typy przedsięwzięć:

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

Tryb konkursowy 
ZIT/RIT



OŚ PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Główni Beneficjenci, w szczególności:
 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
 Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 

i stowarzyszenia;
 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające 

osobowość prawną lub zdolność prawną;
 Szkoły wyższe;
 Organizacje pozarządowe;
 Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 Towarzystwa budownictwa społecznego;
 Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera;
 Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publicznoprywatnego.



OŚ PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Priorytet inwestycyjny 4c wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

- Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Tryb konkursowy
ZIT/RIT 



OŚ PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Typy przedsięwzięć:

 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych.

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

 Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.



OŚ PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Główni Beneficjenci, w szczególności:
 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia;
 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające 

osobowość prawną lub zdolność prawną;
 Szkoły wyższe;
 Organizacje pozarządowe;
 Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 Towarzystwa budownictwa społecznego;
 Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera.



OŚ PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Priorytet inwestycyjny 4g promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji
ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

- Zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Typy przedsięwzięć:

 Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji

Tryb konkursowy 



OŚ PRIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Główni Beneficjenci, w szczególności:

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

stowarzyszenia;
 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające 

osobowość prawną lub zdolność prawną;
 Szkoły wyższe;
 Organizacje pozarządowe;
 Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 Towarzystwa budownictwa społecznego;
 Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera;
 Przedsiębiorcy.



OŚ PRIORYTETOWA V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE 
ZASOBÓW
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

- Zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych
(azbest).

Typy przedsięwzięć:

 Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

 Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Tryb konkursowy 
ZIT/RIT



OŚ PRIORYTETOWA V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE 
ZASOBÓW
Główni Beneficjenci, w szczególności:

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

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

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

 Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera;

 Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publicznoprywatnego;

 Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

 Towarzystwa budownictwa społecznego.



www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.mir.gov.pl

www.efs.slaskie.pl

www.rpo.slaskie.pl

Przydatne strony internetowe

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl/
http://www.efs.slaskie.pl/
http://www.rpo.slaskie.pl/










Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy do kontaktu

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


