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Czym jest Partner 3?

Partner 3 to narzędzie, którego celem jest identyfikacja

potrzeb potencjalnych beneficjentów funduszy Unii

Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego)

z terenu Województwa Śląskiego w perspektywie finansowej

na lata 2014-2020.



Cele bazy Partner 3

Zaangażowanie potencjalnych beneficjentów w proces programowania nowej 
perspektywy 2014+ 

Skoordynowanie działań pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu

Przygotowanie potencjalnych beneficjentów do efektywnego wykorzystania środków 
dostępnych w nowym okresie

Stworzenie bazy potencjalnych strategicznych projektów możliwych do realizacji w 
ramach perspektywy 2014 – 2020

Rozpoznanie stopnia przygotowania projektów

Zidentyfikowanie potencjału absorpcyjnego regionu na etapie opracowywania 
dokumentów programowych

Umożliwienie szybkiej wymiany informacji pomiędzy Województwem Śląskim a 
potencjalnymi beneficjentami zalogowanymi w bazie Partner 3



Założenia Partner 3

Zarząd Województwa Śląskiego nie zapewnia środków na przygotowanie 
dokumentacji projektowej/projektów do realizacji

Zgłoszenie propozycji projektu poprzez Partner 3 nie rodzi żadnych 
zobowiązań po stronie Zarządu Województwa Śląskiego co do jego 
dofinansowania czy realizacji

Dostęp i korzystanie z Partner 3 jest bezpłatne

1 Koordynator z danego podmiotu samodzielnego finansowo



Koordynator

 Osoba ostatecznie dokonującą zgłoszenia propozycji
projektów planowanych do realizacji w perspektywie
2014-2020;

 posiadająca doświadczenie w realizacji projektów
współfinansowanych z funduszy UE;

 bierze pełną odpowiedzialność za prawdziwość
informacji przekazywanych poprzez Partner 3.



Przywileje i obowiązki Koordynatora

Samodzielne wypełnianie lub zatwierdzanie ankiet projektów wypełnionych 
przez Użytkowników

Koordynowanie i stały monitoring prac nad zgłoszonymi przez dany podmiot 
propozycjami projektów

Rozpowszechnianie pozyskanych informacji  w ramach reprezentowanego 
podmiotu

Pozostawanie w kontakcie z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego

Udział w szkoleniach i spotkaniach dedykowanych specjalnie dla 
Koordynatorów Partner 3

Koordynator decyduje o ilości zgłoszonych Użytkowników



Użytkownik to osoba reprezentująca podmiot zależny 
finansowo od podmiotu Koordynatora.

Rolą Użytkownika jest:

 samodzielne wypełnianie ankiet projektów,

 stały monitoring prac nad zgłoszonymi propozycjami 

projektów, 

 pozostawanie  w kontakcie z Koordynatorem,

 udział w spotkaniach organizowanych przez Koordynatora 

Partner 3.

Użytkownik
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Partner 3 
– struktura organizacyjno-funkcjonalna



Rozwojowość Partner 3

• Wyznaczenie Koordynatorów (jst, uczelnie wyższe, organizacje
pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, instytucje naukowo-
badawcze, izby rzemieślnicze, inkubatory przedsiębiorczości,
klastry)

do 30 grudnia 
2011 r.

• Nabór projektów strategicznych dla regionu, które powinny
mieć charakter zintegrowany oraz w sposób kompleksowy
przyczyniać się do realizacji 11 celów tematycznych spójnych
z propozycją Komisji Europejskiej zdefiniowanych w Partner 3

do 29 lutego 
2012 r.

• Upublicznienie i skierowanie do ogółu społeczeństwa Partner
3 w celu poznania możliwie najpełniej potrzeb regionu

od 1 marca 
2012 r.



Aby zalogować się do Partner 3 należy wejść na stronę 

https://partner3.slaskie.pl/

Partner 3 - logowanie

i wypełnić pola „login” i „hasło” i kliknąć przycisk „loguj”



Po zalogowaniu na konto Koordynatora lub Użytkownika 

dostępny jest panel podzielony na dwie sekcje:

Partner 3 – konto 



Partner 3 – dodawanie 
Użytkowników 

Koordynator, może skorzystać z pomocy dodatkowych osób przy
wypełnianiu ankiet. W tym celu może dodawać kolejnych
użytkowników przypisanych do swojego konta poprzez kliknięcie
w przycisk „dodaj użytkownika” w sekcji „Użytkownicy”.



Aby wypełnić ankietę projektu należy kliknąć w przycisk 
„dodaj projekt” w sekcji „Projekty”.

Partner 3 – dodawanie projektów 



Partner 3 – dodawanie projektów 



Partner 3 – dodawanie projektów 



1
• Wspieranie B+R oraz innowacyjności

2

• Poprawa dostępności oraz użytkowania technologii informacyjnych oraz 
komunikacyjnych (ICT)

3
• Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

4
• Wsparcie przechodzenia do gospodarki niskowęglowej 

5
• Promowanie dostosowania do zmian klimatycznych i zapobieganie zagrożeniom

6

• Ochrona środowiska i promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów 
naturalnych

11 celów tematycznych



7

• Promowanie zrównoważonego transportu oraz eliminowanie wąskich gardeł 
w ramach podstawowej sieci infrastrukturalnej 

8
• Promowanie zatrudnienia oraz wspieranie mobilności rynku pracy

9
• Promowanie włączenia społecznego oraz przeciwdziałanie ubóstwu

10
• Inwestowanie w edukację, kompetencje oraz uczenie się przez całe życie

11
• Podnoszenie zdolności instytucjonalnej oraz administracyjnej

11 celów tematycznych



1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji:

(a) udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości  
w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących 
w interesie Europy;

(b)  promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwój produktów i usług, transferu 
technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, 
pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację;

(c)  wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej 
walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji 
w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii 
o ogólnym  przeznaczeniu.

2. Zwiększanie dostępu do TIK, ich wykorzystywania i jakości:

(a)  poszerzanie zakresu łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie szybkich sieci internetowych;

(b)  rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie 
zapotrzebowania na TIK;

(c ) wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-learningu, e-integracji i e-zdrowia.

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów tematycznych



3. Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw:

(a)  promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 
wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm;

(b)  opracowywanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu                 
Internacjonalizacji.

4. Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich 
sektorach:

(a)  promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii;

(b)  promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w MŚP;

(c)  wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych  źródeł energii              
w infrastrukturach publicznych i sektorze mieszkaniowym;

(d)  opracowywanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich poziomach napięcia;

(e)  promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich.

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów tematycznych



5. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem:

(a)  wspieranie wyspecjalizowanych inwestycji służących dostosowaniu do zmiany klimatu;

(b)  promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność 
na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi.

6. Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami:

(a)  zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze odpadów w celu spełnienia 
wymogów dorobku prawnego dotyczącego środowiska;

(b)  zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze wodnym w celu spełnienia  
wymogów dorobku prawnego dotyczącego środowiska;

(c)  ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego;

(d)  ochrona różnorodności biologicznej, ochrona gleby oraz promowanie usług ekosystemowych,        
w tym programu NATURA 2000 i zielonej infrastruktury;

(e)  działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów 
poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza.

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów tematycznych



7.  Promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych 
infrastrukturach sieciowych:

(a)  wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestowanie 
w transeuropejską sieć transportową (TEN-T);

(b)  zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych trzeciorzędnych 
z infrastrukturą TEN-T;

(c)  rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz 
promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju;

(d)  rozwój kompleksowego, wysokiej jakości interoperacyjnego systemu kolejowego.

8. Promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników:

(a)  rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz wsparcie   inwestycyjne samozatrudnienia
i tworzenia przedsiębiorstw;

(b)  inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego oraz pomoc dla struktur świadczących usługi 
lokalne w tworzeniu nowych miejsc pracy, o ile takie działania nie są objęte zakresem 
rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 [EFS];

(c)  inwestowanie w infrastrukturę dla publicznych służb zatrudnienia.

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów tematycznych



9.  Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem:

(a)  inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, 
regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia 
z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych;

(b)  wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich;

(c )  wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych.

10. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój  
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

11. Zwiększanie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej   
poprzez wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji 
publicznej oraz służb publicznych związanych z wdrażaniem EFRR oraz 
wspieranie działań dotyczących potencjału instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej wspieranych przez EFS.

EFRR wspiera następujące priorytety 
inwestycyjne w ramach celów tematycznych



I.   Promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników przez:

(a)   zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, 
w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 
pracowników;

(b)   trwałą integrację na rynku pracy ludzi młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą w kształceniu 
lub szkoleniu;

(c)   pracę na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw;

(d)   równość mężczyzn i kobiet oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego;

(e)   przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian:

(f)   aktywne i zdrowe starzenie się:

(g)  modernizację i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w tym działania mające 
na celu zwiększanie transnarodowej mobilności pracowników.

II.  Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie przez:

(a)   ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu            
do  dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego;

(b)  poprawę jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia                           
na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć;

(c)   poprawę dostępności uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły 
roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

EFS wspiera następujące priorytety inwestycyjne 
w ramach celów tematycznych



III. Promowanie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa przez:

(a)  aktywną integrację;

(b)  integrację społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie;

(c)  zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 

światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;

(d)  ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;

(e)  wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych;

(f)  lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność.

IV. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych   i   skuteczności  administracji 
publicznej przez:

(a)  inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych oraz usług 

publicznych w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa 
i dobrych rządów,

(b)  budowanie potencjału podmiotów kształtujących politykę w zakresie zatrudnienia i edukacji  

oraz politykę społeczną i wspieranie paktów sektorowych i terytorialnych na rzecz realizacji  

reform na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

EFS wspiera następujące priorytety inwestycyjne 
w ramach celów tematycznych



1

Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług laboratoriów szt.

Liczba nowych i ulepszonych usług w zakresie innowacji i/lub transferu technologii szt.

Liczba projektów realizowanych przy współpracy jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorstw szt.

2

Ilość osób korzystających z nowo utworzonych e-usług (np. e-zdrowie, e-edukacja, e-turystyka) osoby/rok

Ilość podmiotów podłączonych do szerokopasmowego Internetu (w wyniku realizacji projektu) szt.

 ---- ---

3

Wartość nakładów inwestycyjnych PLN

Liczba wdrożonych patentów w MŚP szt.

Liczba eksportowanych towarów i usług szt.

4

Ilość energii wyprodukowanej przy wykorzystaniu OZE w wyniku realizacji projektu kWh/rok

Ilość energii zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu kWh/rok

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku realizacji projektu t/rok

5

Ilość uruchomionych systemów przeciwdziałania zagrożeniu/monitorowania zagrożenia szt.

Liczba osób zabezpieczonych przed potencjalnymi zagrożeniami osoby

Powierzchnia terenów zabezpieczonych przed zagrożeniami ha

6

Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku realizacji projektu m³/rok

Ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu/odzyskowi w wyniku realizacji projektu t/rok

--- ---

Wsparcie badań naukowych, 

rozwoju technologicznego i 

innowacji

Zwiększanie dostępności, stopnia 

wykorzystania i jakości technologii 

informacyjnych i 

komunikacyjnych

Podnoszenie konkurencyjności 

małych i średnich przedsiębiorstw

Wspieranie przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną we 

wszystkich sektorach

Promowanie dostosowania do 

zmian klimatu, zapobiegania 

ryzyku i zarządzania ryzykiem

Ochrona środowiska naturalnego i 

wspieranie efektywności 

wykorzystania zasobów

Mierzalne efekty projektu - wskaźniki



7

km

Redukcja emisji gazów cieplarnianych t/rok

Wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury/ taboru dzięki realizacji projektu osoby/rok

8

Liczba nowo utworzonych miejsc opieki i edukacji przedszkolnej szt.

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy objętych programem rozwojowym osoby

Liczba szkół objętych programem rozwojowym szt.

Liczba osób dorosłych (uczących się) w wieku aktywności zawodowej osoby

9

Liczba osób, które skorzystały z usług społecznych. osoby

Liczba powstałych/ wspartych w ramach realizowanych projektów, instytucji wspierających ekonomię społeczną szt.

szt.

10

osoby

Zmniejszenie odsetka uczniów przerywających naukę, podlegających obowiązkowi szkolnemu osoby

osoby

Liczba absolwentów  kierunków technicznych korzystających z zakupionego wyposażenia osoby

11

Liczba uchylonych / wadliwych decyzji  szt.

Liczba załatwionych spraw drogą elektroniczną szt.

szt.

Promowanie zrównoważonego 
transportu i usuwania niedoborów 
przepustowości w działaniu 
najważniejszych infrastruktur 
sieciowych 

Długość wybudowanych/przebudowanych/ rozbudowanych dróg wojewódzkich/powiatowych/gminnych/linii 

kolejowych/tramwajowych/trolejbusowych

Wspieranie zatrudnienia  i  

mobliności pracowników

Wspieranie włączenia społecznego   
i walka z ubóstwem Liczba utworzonych punktów opieki nad osobami zależnymi, w tym:w ramach projektów dotyczących 

aktywnej integracji

Inwestowanie w edukację, 

umiejętności i uczenie się przez całe 

życie

Liczba absolwentów uczelni wyższych korzystających z wybudowanych/wyremontowanych/wyposażonych 

sal dydaktycznych, którzy  uzyskali zatrudnienie w okresie 3 lat od ukończenia studiów

Liczba dzieci w wieku od 3 lat do wieku rozpoczęcia obowiązku podstawowej edukacji szkolnej 

korzystających z wybudowanych/wyremontowanych ośrodków wychowania przedszkolnego/sal 

dydaktycznych 

Wzmacnianie potencjału 

instytucjonalnego i skuteczność 

administracji publicznej Liczba dokumentów o charakterze strategicznym powstałych przy zastosowaniu innych form partycypacji 

społecznej niż konsultacje

Mierzalne efekty projektu - wskaźniki



Agnieszka Mickoś
tel/fax (32) 77 40 342 / (32) 77 40 269

e-mail: partner@slaskie.pl

Wydział Rozwoju Regionalnego

Anna Woźniak
tel/fax: (32) 77 40 199 / (32) 77 40 269

e-mail: partner@slaskie.pl

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt

mailto:partner@slaskie.pl
mailto:partner@slaskie.pl


Dziękuję za uwagę

Wydział Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46

40-037 Katowice


