
Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna 
 

Celem głównym priorytetu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa 

o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy, który będzie 

realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:  

 wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie wyższym,  

 wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, 

podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,  

 wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego.  

 

W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie szkolnictwa wyższego, 

infrastruktury oświatowej i infrastruktury kształcenia ustawicznego. Ich realizacja 

przyczyni się do wzmocnienia roli edukacji wszystkich szczebli w regionie, wykreowania 

społeczeństwa opartego na wiedzy oraz stworzenia konkurencyjnej gospodarki 

regionalnej.  

 

Poprawie warunków kształcenia na poziomie wyższym służyć ma m.in. wsparcie 

inwestycji podnoszących jakość obiektów dydaktycznych i sportowych (budowa, 

rozbudowa i remont infrastruktury), ich wyposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia. 

W przypadku placówek oświatowych wsparcie zostanie skierowane na rozwój obiektów 

dydaktycznych, sportowych, bibliotek przyszkolnych oraz towarzyszącej im infrastruktury 

społeczno-edukacyjnej.  

 

W ramach  rozwoju oferty kształcenia ustawicznego dofinansowane zostaną również 

inwestycje w obiekty dydaktyczne, skoncentrowane na budowie, rozbudowie, remoncie 

placówek kształcenia ustawicznego, ich kompleksowym wyposażeniu oraz dostosowaniu 

ich standardów do potrzeb regionalnego rynku pracy.  

 

W ramach priorytetu dofinansowanie uzyskają projekty z zakresu komputerowego 

wspomagania zarządzania szkolnictwem. Zintegrowane systemy informatyczne pozwolą 

na koordynację działań oraz efektywniejsze kierowanie rozwojem placówek oświatowych 

i szkół wyższych, np. poprzez umożliwienie sprawnej wymiany informacji, ułatwienie 

dostępu do baz danych, kompleksową archiwizację.  

 

Ważne także będą przedsięwzięcia uwzględniające w swym zakresie przystosowanie 

budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym usuwanie barier 

architektonicznych, co przyczyni się do poprawy kształcenia na wszystkich poziomach 

dla osób niepełnosprawnych.  

 

 

  



Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego  

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2007-2013  

2.  Numer i nazwa priorytetu VIII. Infrastruktura edukacyjna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja Zarządzająca 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca 

w certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa 

warunków kształcenia na poziomie wyższym.  

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest założenie, 

iż rozwój szkolnictwa wyższego znacząco wpływa 

na wzrost konkurencyjności regionu i rozwój gospodarki 

opartej na wiedzy. Edukacja o wysokiej jakości 

i efektywności jest kluczowym warunkiem rozwoju 

społeczeństwa, a także drogą do podnoszenia jakości 

życia. Stały wzrost liczby studentów skłania do stworzenia 

odpowiednich warunków w zakresie infrastruktury 

i wyposażenia placówek szkół wyższych.  

13.  Komplementarność 

z innymi działaniami 

i priorytetami  

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś 

priorytetowa XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe. 

Oś priorytetowa XIII. Infrastruktura szkolnictwa 

wyższego.  

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  

Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka.  

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach. 

3. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. 

4. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

5. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata               

2007-2013.  



Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), 

innowacje i przedsiębiorczość, działanie 1.3. Transfer 

technologii i innowacji. 

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.2. 

Rozwój elektronicznych usług publicznych. 

Priorytet IV Kultura, działanie 4.1. Infrastruktura 

kultury. 

Priorytet V. Środowisko, działanie 5.3. Czyste powietrze 

i odnawialne źródła energii, działanie 5.5. Dziedzictwo 

przyrodnicze.  

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.1. 

Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu, działanie 

6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 

poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta.  

Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja, działanie 9.3. Lokalna 

infrastruktura sportowa. 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów1  

 

1. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), 

przebudowa i remont istniejących obiektów 

dydaktycznych, w tym także laboratoriów 

dydaktycznych, pracowni komputerowych, bibliotek 

w szkołach wyższych. 

2. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), 

przebudowa i remont obiektów sportowych w szkołach 

wyższych. 

3. Zagospodarowanie otoczenia obiektów w powiązaniu 

z projektami wymienionymi w pkt. 1-2.  

4. Wyposażenie obiektów wymienionych w pkt. 1-2 

w urządzenia dydaktyczne oraz inne pomoce naukowe.  

5. Tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu 

wspomagania zarządzania w szkołach wyższych, w tym 

zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania. 

6. Usuwanie barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych wyłącznie w przypadku realizacji 

projektów wymienionych w pkt 1-2 oraz ich otoczeniu. 

 

A. Projekty Kluczowe:  

1. Wydział Nauk Społecznych  - rozbudowa bazy naukowo-

dydaktycznej Akademii im. J. Długosza w perspektywie 

powołania Uniwersytetu Częstochowskiego. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  11 – technologie informacyjne i komunikacyjne  

75 – infrastruktura systemu oświaty  

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski  

02 – obszar górski  

05 – obszary wiejskie  

 e Działalność 

gospodarcza  

17 – administracja publiczna 

18 – edukacja 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

22 – inne nie wyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

                                                 
1 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 8.1. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z  zasadami 

określonymi w w Rozporządzeniu nr 1083/2006/WE,  

Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

w okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2007-2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów2 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia. 

2. Publiczne oraz niepubliczne szkoły wyższe, 

3. Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność 

edukacyjną.3 

4. Placówki naukowe i jednostki organizacyjne Polskiej 

Akademii Nauk, prowadzące działalność edukacyjną4.  

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i innych związków wyznaniowych. 

6. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora 

finansów publicznych, których ustawowym 

lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań 

publicznych w zakresie edukacji wyższej.  

7. Porozumienia podmiotów wymienionych  

    w pkt 1-6 reprezentowane przez Lidera. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające 

z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

  

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków 

o dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów.  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

                                                 
2 Działających zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2005 r. Nr 164, 
poz 1365 z późn. zm) za wyjątkiem typu 3 i 4) 
3 W rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych, (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 33 poz. 388 z późn. zm.) 
4 W rozumieniu ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 roku o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. z 1997 r. Nr 75, poz.469 
z późn. zm) 



WSL: Zarząd Województwa Śląskiego; 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Projekty Kluczowe 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków 

o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa 

na działanie ogółem 

64 520 547 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

48 740 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych 

na działanie 

8 601 176 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych 

na działanie 

7 179 371 EUR 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych 

na poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej 

we właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) 

(jeśli dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 

26.  Pomoc publiczna 

(jeśli dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania został określony w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju Regionalnego: 

- z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z 

późn. zm.). 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu 

(jeśli dotyczy) 

Minimalna całkowita wartość projektów: 

500 000 PLN dla projektów dotyczących przebudowy 

infrastruktury szkolnictwa wyższego,  

1 000 000 PLN dla projektów dotyczących budowy 



infrastruktury szkolnictwa wyższego.  

Maksymalna wartość projektów: 

zgodnie z zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna”.  

 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA  

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji5.  

 

W ramach działania 8.1 wyłączone będą projekty polegające jedynie na 

termomodernizacji obiektu i  wymianie nośników ciepła. Kompleksowa 

termomodernizacja obiektów jest możliwa do zrealizowania tylko w ramach Priorytetu V. 

W działaniu 8.1 termomodernizacja może być przeprowadzona pod warunkiem, że 

stanowi element szerszego projektu. Ponadto koszt przeprowadzenia termomodernizacji 

nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

Typ 3. Zagospodarowanie otoczenia obiektów polegające na budowie lub modernizacji 

placów, terenów zielonych oraz parkingów może być realizowane pod warunkiem, 

że jest częścią projektów polegających na budowie (w tym rozbudowie, nadbudowie, 

odbudowie), przebudowie i remoncie istniejących obiektów dydaktycznych, w tym także 

laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, bibliotek w szkołach wyższych 

oraz budowie (w tym rozbudowie, nadbudowie, odbudowie), przebudowie i remoncie 

obiektów sportowych w szkołach wyższych.  

 

Typ 5. Tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania 

w szkołach wyższych, w tym zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania – 

dofinansowanie otrzymają projekty polegające na zaprojektowaniu, zakupie i wdrożeniu 

zintegrowanego i jednolitego systemu oprogramowania i przepływu informacji w zakresie 

m.in. organizacji pracy, bazy danych ogólnych oraz spraw kadrowych, płacowych 

i finansowych, którym będą objęte wszystkie wydziały, placówki zamiejscowe oraz filie 

uczelni wyższej. Tego typu projekty mogą być składane przez jednostki szkolnictwa 

wyższego. Nie mogą być realizowane projekty polegające wyłącznie na informatyzacji 

zaplecza administracyjnego uczelni (np. rektoratu, dziekanatów).  

 

Typ 6. Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych może być 

realizowane pod warunkiem że jest częścią projektów polegających na budowie 

(w tym rozbudowie, nadbudowie, odbudowie), przebudowie i remoncie istniejących 

obiektów dydaktycznych, w tym także laboratoriów dydaktycznych, pracowni 

komputerowych, bibliotek w szkołach wyższych oraz budowie (w tym rozbudowie, 

nadbudowie, odbudowie), przebudowie i remoncie obiektów sportowych w szkołach 

wyższych. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL. 



  



Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013  

2.  Numer i nazwa priorytetu VIII. Infrastruktura edukacyjna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja Zarządzająca 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca 

w certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty  

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa 

warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, 

podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. 

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest przekonanie, 

iż inwestycje w infrastrukturę edukacyjną na poziomie 

przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym 

i ponadgimnazjalnym mają kluczowe znaczenie dla 

poprawy szans edukacyjnych i rozwoju systemu edukacji 

na poziomie lokalnym, w kontekście wyrównywania szans 

pomiędzy dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich 

i miejskich. Pomimo znaczącej liczby placówek 

oświatowych w Województwie Śląskim wyraźne 

są dysproporcje w zakresie wyposażenia w pracownie, 

laboratoria, niezbędny sprzęt oraz pomoce naukowe.  

13.  Komplementarność 

z innymi działaniami 

i priorytetami  

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko   

2007-2013. 

Oś priorytetowa XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe  

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.  

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty. 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach.  

3. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-

2013. 

4. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 



5. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata             

2007-2013.  

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.2. 

Rozwój elektronicznych usług publicznych. 

Priorytet IV. Kultura, działanie 4.1. Infrastruktura 

kultury. 

Priorytet V. Środowisko, działanie 5.3. Czyste powietrze 

i odnawialne źródła energii, działanie 5.5. Dziedzictwo 

przyrodnicze.  

Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja, działanie 9.3. 

Lokalna infrastruktura sportowa. 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów6  

 

1. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), 

przebudowa, remont i wyposażenie istniejących 

obiektów dydaktycznych (np. budynków szkolnych, 

laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki 

zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych). 

2. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) 

przebudowa, remont i wyposażenie bibliotek 

przyszkolnych. 

3. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) 

lub przebudowa, remont i wyposażenie przyszkolnych 

obiektów sportowych (wyposażenie tylko jako 

integralna część projektu). 

4. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) 

lub przebudowa i kompleksowe wyposażenie obiektów 

infrastruktury społeczno - edukacyjnej (w szczególności 

burs, internatów, stołówek). 

5. Tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu 

wspomagania zarządzania oświatą, w tym zakup 

niezbędnego sprzętu i oprogramowania.  

6. Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie 

w przypadku realizacji projektów wymienionych 

w pkt 1-4 realizowanych w ramach działania.  

7. Usuwanie barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych wyłącznie w przypadku realizacji 

projektów wymienionych w pkt 1-4 oraz ich otoczeniu. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  11 – technologie informacyjne i komunikacyjne  

75 – infrastruktura systemu oświaty  

 b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-

financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski  

02 – obszar górski  

05 – obszary wiejskie 

 e Działalność gospodarcza  17 – administracja publiczna 

18 – edukacja 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

22 – inne nie wyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

                                                 
6 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 8.2. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z  zasadami 

określonymi w w Rozporządzeniu nr 1083/2006/WE,  

Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

w okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2007-2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów7 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia. 

2. Osoby prawne i fizyczne będące organami 

prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe. 

3. Organizacje pozarządowe.  

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i innych związków wyznaniowych. 

5. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora 

finansów publicznych, których ustawowym 

lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań 

publicznych zakresie edukacji. 

6. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-5 

reprezentowane przez lidera. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające 

z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

  

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków 

o dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów.  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego. 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

                                                 
7 W rozumieniu art. 2 pkt 1, 2, 7, 8 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) 



 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny wniosków 

o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa 

na działanie ogółem 

29 186 236 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

24 614 000  EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych 

na działanie 

4 343 647 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych 

na działanie 

228 589 EUR 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych 

na poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85 % kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej 

we właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) 

(jeśli dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 

26.  Pomoc publiczna 

(jeśli dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania został określony w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju Regionalnego: 

- z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. nr 193 poz. 1399). 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu 

(jeśli dotyczy) 

Minimalna całkowita wartość projektu: 100 000 PLN.  

Maksymalna całkowita wartość projektu zgodnie z 

zapisami dokumentu „Linia demarkacyjna”. 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA  



 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 8.  

 

W ramach danego działania: warunkowo dopuszcza się również prace związane z:  

 

- wymianą instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz termomodernizacją i termoizolacją 

budynku pod warunkiem, że stanowi to konieczny i uzasadniony (ekonomicznie i 

finansowo) element szerszej inwestycji polegającej na kompleksowej budowie (w tym 

rozbudowie, nadbudowie, odbudowie) przebudowie i remoncie obiektu. W działaniu 8.2  

wyłączone będą projekty polegające jedynie na termomodernizacji obiektu i wymianie 

nośników ciepła.  

 

Kompleksowa termomodernizacja obiektów jest możliwa do zrealizowania tylko w ramach 

Priorytetu V. Ponadto koszt przeprowadzenia termomodernizacji nie może przekroczyć 

50% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

W działaniu 8.2 dopuszcza się projekty polegające na kompleksowym wyposażeniu 

obiektów wymienionych w następujących typach projektów: 1,2,4. 

 

Typ 5. Tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania 

oświatą, w tym zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania - dofinansowanie 

otrzymają projekty polegające na zaprojektowaniu, zakupie i wdrożeniu zintegrowanego 

i jednolitego systemu oprogramowania i przepływu informacji w zakresie 

m.in. organizacji pracy, bazy danych ogólnych oraz spraw kadrowych, płacowych 

i finansowych w obrębie zarządzania oświatą, którym objęte zostaną wszystkie placówki 

oświatowe dla których składający projekt podmiot jest organem założycielskim. 

 

Typ 6. Zagospodarowanie otoczenia obiektów polegające na budowie lub modernizacji 

placów, terenów zielonych oraz parkingów może być realizowane pod warunkiem, 

że jest częścią projektów dotyczących przebudowy i remontu obiektów dydaktycznych, 

bibliotek przyszkolnych, przyszkolnych obiektów sportowych oraz obiektów infrastruktury 

społeczno-edukacyjnej. 

 

Typ 7. Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych może być 

realizowane pod warunkiem że jest częścią projektów dotyczących budowy (w tym 

rozbudowy, nadbudowy, odbudowy),  przebudowy i remontu obiektów dydaktycznych, 

bibliotek przyszkolnych, przyszkolnych obiektów sportowych oraz obiektów infrastruktury 

społeczno-edukacyjnej. 

Beneficjent ubiegający się o wsparcie w ramach Działania 8.2 Infrastruktura kształcenia 

placówek oświaty, zobowiązany jest do utrzymywania na poziomie min. 51% ilości 

godzin, przedstawiającej czas korzystania z produktów projektu przez grupę odbiorców 

projektu tj. przez osoby uczące się na poziomie przedszkolnym, podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Kwestia ta dotyczy organu prowadzącego szkołę 

bądź placówkę oświatową, w której stosuje się  zarówno kształcenie ustawiczne jak i 

naukę na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym 

  

                                                 
8 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



Działanie 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013  

2.  Numer i nazwa priorytetu VIII. Infrastruktura edukacyjna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja Zarządzająca 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca 

w certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego  

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa 

warunków kształcenia ustawicznego w regionie. 

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest przekonanie, 

iż, rozwój kształcenia ustawicznego jest niezbędnym 

elementem doskonalenia wiedzy i umiejętności przez całe 

życie, mającym na celu przystosowanie się do zmian 

na rynku pracy i zapobieganie bezrobociu strukturalnemu. 

Stale rozwijająca się oferta edukacyjna i mobilność 

zawodowa stwarza potrzebę rozbudowy i wyposażenia 

placówek kształcenia ustawicznego, które opierają się 

na tworzeniu możliwości edukacji w każdym wieku 

i na wszystkich poziomach, zarówno w szkołach, jak 

i w formach pozaszkolnych.  

13.  Komplementarność 

z innymi działaniami 

i priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata        

2007-2013.  

Oś priorytetowa 4 LEADER, działanie Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju.  

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.  

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty. 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach.  

3. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka              

2007 - 2013. 

4. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.  



5. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata             

2007-2013.  

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.2. 

Rozwój elektronicznych usług publicznych. 

Priorytet V. Środowisko, działanie 5.3. Czyste powietrze 

i odnawialne źródła energii, działanie 5.5. Dziedzictwo 

przyrodnicze.  

Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja, działanie 9.3. Lokalna 

infrastruktura sportowa.  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów9  

 

1. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), 

przebudowa, remont i kompleksowe wyposażenie 

obiektów dydaktycznych kształcenia ustawicznego. 

2. Usuwanie barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych w obiektach pkt. 1. 

3. Wyposażenie placówek kształcenia ustawicznego 

w sprzęt i systemy informatyczne wspomagające 

zarządzanie nimi.  

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  11 – technologie informacyjne i komunikacyjne  

75 – infrastruktura systemu oświaty  

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 - pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski  

02 – obszar górski  

05 – obszary wiejskie 

 e Działalność 

gospodarcza  

17 – administracja publiczna 

18 – edukacja 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

22 – inne nie wyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 8.3. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z  zasadami 

określonymi w w Rozporządzeniu nr 1083/2006/WE,  

Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

w okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2007-2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

                                                 
9 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów10 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia. 

2. Podmioty prowadzące placówki kształcenia 

ustawicznego. 

3. Organizacje pozarządowe.  

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych.  

5. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora 

finansów publicznych, których ustawowym 

lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań 

publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego. 

6. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-5 

reprezentowane przez Lidera. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające 

z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków 

o dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów.  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków 

o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa 

na działanie ogółem 

10 990 730 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

9 126 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych 

na działanie 

1 610 472 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych 

na działanie 

254 258 EUR 

                                                 
10  W rozumieniu art. 2 pkt  3a, 8, 9 Ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) 



24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych 

na poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej 

we właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) 

(jeśli dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 

26.  Pomoc publiczna 

(jeśli dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania został określony w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju Regionalnego: 

- z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. nr 193 poz. 1399). 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA  

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 11.  

 

W ramach danego działania: warunkowo dopuszcza się również prace związane z:  

 

- wymianą instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz termomodernizacją i termoizolacją 

budynku pod warunkiem, że stanowi to konieczny i uzasadniony (ekonomicznie i 

finansowo) element szerszej inwestycji polegającej na kompleksowej budowie (w tym 

rozbudowie, nadbudowie, odbudowie) przebudowie i remoncie obiektu. W działaniu 8.3 

wyłączone będą projekty polegające jedynie na termomodernizacji obiektu i wymianie 

nośników ciepła.  

 

Kompleksowa termomodernizacja obiektów jest możliwa do zrealizowania tylko w ramach 

Priorytetu V. Ponadto koszt przeprowadzenia termomodernizacji nie może przekroczyć 

50% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

                                                 
11 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



 

W działaniu 8.3 dopuszcza się projekty polegające na kompleksowym wyposażeniu 

obiektów  dydaktycznych. 

 

Typ 1. Budowa, przebudowa, remont i kompleksowe wyposażenie obiektów 

dydaktycznych kształcenia ustawicznego – w ramach tego typu projektu możliwe 

jest także wykonanie zagospodarowania otoczenia obiektów dydaktycznych polegające 

na budowie lub modernizacji placów, terenów zielonych oraz parkingów, ale tylko pod 

warunkiem, że jest to część projektu.  

 

Typ 2. Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych może być 

realizowane pod warunkiem, że jest częścią projektów dotyczących budowy (w tym 

rozbudowy, nadbudowy, odbudowy),  przebudowy i remontu obiektów dydaktycznych 

kształcenia ustawicznego 

Typ 3. Tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania 

oświatą, w tym zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania - dofinansowanie 

otrzymają projekty polegające na zaprojektowaniu, zakupie i wdrożeniu zintegrowanego 

i jednolitego systemu oprogramowania i przepływu informacji w zakresie 

m.in. organizacji pracy, bazy danych ogólnych oraz spraw kadrowych, płacowych 

i finansowych w obrębie zarządzania oświatą, którym objęte zostaną wszystkie placówki 

kształcenia ustawicznego i ich filie dla których składający projekt podmiot jest organem 

założycielskim. 

 

Beneficjent ubiegający się o wsparcie w ramach Działania 8.3 Infrastruktura kształcenia 

ustawicznego, zobowiązany jest do utrzymywania na poziomie min. 51% ilości godzin, 

przedstawiającej czas korzystania z produktów projektu przez grupę odbiorców projektu 

tj. przez osoby uczące się w ramach kształcenia ustawicznego.  

 

Kwestia ta dotyczy organu prowadzącego szkołę bądź placówkę oświatową, w której 

stosuje się  zarówno kształcenie ustawiczne jak i naukę na poziomie przedszkolnym, 

podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. 

 

Kryteria wyboru projektów dla Priorytetu VIII. zostały określone w ramach załącznika 

nr 6 do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. 

 

Lista wskaźników dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu VIII. została 

określona w ramach załącznika nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. 

 

 


