
Projekt Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 wraz z Projektami 
Szczegółowych Opisów Priorytetów 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

 
 

Konsultacje Subregionalne 

Katowice, sierpień – wrzesień 2013 r. 

 



Konsultacje społeczne drugiej wersji Projektu RPO WSL 2014-2020 
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

• konsultacje społeczne drugiej wersji Projektu RPO 
WSL 2014-2020  

5 sierpnia –  

9 września 

• posiedzenie zespołu ds. opracowania RPO WSL 
2014-2020 

7 sierpnia 

• włączenie do konsultacji Prognozy oddziaływania 
na środowisko dla Projektu RPO WSL 2014-2020 

19 sierpnia  

• spotkania konsultacyjne w subregionach 21, 23, 26 i 29 sierpnia 

• konferencja dedykowana przedsiębiorcom 2 września 

• konferencja regionalna 4 września 



Harmonogram prac 

• konsultacje projektu Mandatu Negocjacyjnego 
Województwa Śląskiego 

do 30 sierpnia 

• konsultacje Szczegółowych Opisów Priorytetów RPO WSL 
2014-2020 w zakresie EFRR i EFS 

do 31 sierpnia 

• spotkanie z przedstawicielami MRR w kwestii ZIT 

• warsztaty ZIT z subregionami 
wrzesień 



Harmonogram prac 

• Wersja końcowa Prognozy oddziaływania na środowisko RPO 
WSL 2014-2020 

• Wstępny raport Ewaluacji ex-ante Programu 

Wrzesień/ 
październik 

2013r. 

• Wprowadzenie zmian po konsultacjach społecznych, SOOŚ oraz 
ewaluacji ex-ante 

Wrzesień/ 
październik 

2013r. 

• Przedłożenie projektu RPO Radzie Ministrów (wraz z raportem z 
konsultacji społecznych, ewaluacji ex-ante i uzgodnioną SOOŚ) 

Grudzień 2013 r. 

• Rozpoczęcie negocjacji RPO z Komisją Europejską 
I-II kwartał  

2014 r. 



Różnice pomiędzy obecnym a przyszłym Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Śląskiego 

• RPO WSL 2007-2013 był współfinansowany wyłącznie ze środków EFRR 

Program dwufunduszowy (EFRR + EFS) 

Przeznaczenie większej ilości środków na innowacje, B+R, przedsiębiorstwa, poprawę 
efektywności energetycznej i OZE 

• punktowej infrastruktury społecznej (np. w zakresie sportu, kultury, turystyki) 

• dróg gminnych 

• sieci szerokopasmowych (poziom krajowy) 

• szkolnictwa wyższego (w zakresie działalności dydaktycznej) 

• punktowej rewitalizacji (rewitalizacja tylko jako projekty zintegrowane) 

• lotnisk lokalnych 

• ścieżek rowerowych (tylko jako część większego projektu zintegrowanego) 

• uzbrojenia terenów typu „greenfield” 

• powstawania nowych klastrów i parków technologicznych 

• ograniczony zakres wsparcia infrastruktury edukacyjnej (wychowanie przedszkolne, szkolnictwo 
zawodowe) 

Brak wsparcia dla: 

Większy udział ścieżki pozakonkursowej 



Druga wersja Projektu RPO WSL 2014-2020 

• Rozszerzenie zakresu Priorytetu Transport o drogi powiatowe (ścieżka 
konkursowa) – w kontekście licznych uwag w ramach dotychczasowych 
konsultacji społecznych 

 

• Rozszerzenie zakresu Priorytetu Rewitalizacja o infrastrukturę zdrowia 
(ścieżka projektów kluczowych) 

 

• Rozszerzenie zakresu Priorytetu Regionalne kadry gospodarki opartej na 
wiedzy o działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej 

 

• Rezygnacja z odrębnych priorytetów dotyczących instrumentów inżynierii 
finansowej 

Główne zmiany w stosunku do Projektu RPO WSL 2014-2020 z 16 kwietnia 
2013r.: 



Cel główny Projektu RPO WSL 2014-2020 

 

Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności  

społecznej, gospodarczej i przestrzennej  

poprzez inteligentne wykorzystanie  

endogenicznych potencjałów regionu 



Koncentracja tematyczna w Projekcie RPO WSL 2014-2020  

46% środków 
pochodzących  
z EFRR zostanie 
przeznaczona na 
4 priorytety 

 1 • Nowoczesna gospodarka 

 2 
• Cyfrowe Śląskie 

 3 
• Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

4 
• Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii  

i gospodarka niskoemisyjna 

66,10% 
środków 
pochodzących  
z EFS zostanie 
przeznaczona na 
4 priorytety 

 8.7 

• Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw 

 8.9  

• Adaptacja pracowników  przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian 

 9.4 

• Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy 
zatrudnialności 

10.1  

 

• Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego 



Przewidywane tryby wyboru projektów w RPO WSL 2014-2020  

- alokacja 

PK • 27,3% alokacji 

ZIT • 19,6% alokacji 

Konkurs • 42,7% alokacji 

IF 
•  w konsultacji z 

MRR 

PS • 10,4% alokacji 

„ZIT 
krajowy” – 

środki 
centralne 

RPO WSL  



Przewidywane tryby wyboru projektów w RPO WSL na lata 2014-2020  

Tryby wyboru 

Konkursowy  

Pozakonkursowy 

Projekty Kluczowe 

Projekty systemowe 

Zintegrowane 
Inwestycje 

Terytorialne 



3117,0 mln EUR 

124,7 
(OSI) 

434,3 (ZIT) 

2558,0 
(RPO) 

Propozycja alokacji RPO WSL 2014-2020 

- na podstawie wstępnego projektu Umowy Partnerstwa z lipca 2013 r. 



 Lp. Priorytet % mln EUR 

I  Nowoczesna gospodarka 9,7% 248 

II  Cyfrowe Śląskie 3% 77 

III  Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 10,1% 258 

IV  Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 11,5% 294 

V  Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów 8,7% 223 

VI  Transport 20% 512 

VII Regionalny rynek pracy 8,5% 217 

VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 4,9% 125 

IX Włączenie społeczne 5,5% 141 

X  Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna 6,4% 164 

XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 5,5% 141 

XII  Infrastruktura edukacyjna 2,2% 56 

XIII Pomoc techniczna EFS 1,5% 38 

XIV  Pomoc techniczna EFRR 2,5% 64 

   Suma 100% 2 558 

Wstępny podział alokacji podstawowej RPO WSL 2014-2020 



 Lp. Priorytet % Kwota (zł) 

I  Nowoczesna gospodarka 13,1% 995 288 000 

II  Cyfrowe Śląskie 4,1% 306 960 000 

III  Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 13,7% 1 034 592 000 

IV  Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 15,5% 1 176 680 000 

V  Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystywanie zasobów 11,8% 890 184 000 

VI  Transport 27% 2 046 400 000 

X  Rewitalizacja 8,6% 650 904 000 

XII  Infrastruktura edukacyjna 3% 225 104 000 

XIV  Pomoc techniczna EFRR 3,4% 255 800 000 

* Alokacja RPO WSL 2014-2020 nie uwzględnia dodatkowych środków, które zostaną skierowane na Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne na obszarze funkcjonalnym  Aglomeracji Górnośląskiej, tzw. „ZIT krajowy”. 

Wstępny podział w zakresie EFRR 



 Lp. Priorytet % Kwota (zł) 

VII  Regionalny rynek pracy 8,5% 869 720 000 

VIII 
 Kadry gospodarki opartej na wiedzy 
 

4,9% 501 368 000 

IX 
 Włączenie społeczne 
 

5,5% 562 760 000 

XI 
 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 
 

5,5% 562 760 000 

XIII  Pomoc Techniczna EFS 1,5% 153 480 000 

a obszarze funkcjonalnym  Aglomeracji Górnośląskiej, tzw. „ZIT krajowy”. 

Wstępny podział w zakresie EFS 



Konsultacje  

 

•Uwagi do Projektu RPO WSL 2014-2020 w ramach 

prowadzonych konsultacji należy zgłaszać do 9 września br. 

poprzez formularz on-line znajdujący się pod adresem: 

http://www.rpo.slaskie.pl/konsultacjeRPO/ 

 

•Uwagi do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL 

2014-2020 w ramach prowadzonych konsultacji należy zgłaszać 

do 31 sierpnia br. poprzez formularz on-line znajdujący się pod 

adresem: 

http://rpo.slaskie.pl/konsultacjeRPO_uszczegolowienie/ 

 

http://efs.slaskie.pl/konsultacjeEFS_uszczegolowienie/  
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Priorytety w zakresie EFRR 



• wzrost komercjalizacji wiedzy oraz popularyzację nauki i 
innowacji w regionie poprzez rozwój kluczowej 
infrastruktury badawczej 

• zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw oraz 
Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz wzrostu 
innowacyjności gospodarki 

Kierunki 
interwencji 

• 9,7% środków Programu Alokacja 

Priorytet I Nowoczesna gospodarka 



Działanie 1.1. Wzmocnienie potencjału sektora B+R+I na rzecz 
przedsiębiorstw 

Rozwój strategicznej infrastruktury badawczej, służącej sektorowi B+R+I, zgodnie z 
inteligentnymi specjalizacjami zidentyfikowanymi w Regionalnej Strategii 

Innowacji. 

Działanie 
1.1 

Finansowanie badań naukowych, realizowanych przez jednostki naukowe, 
ukierunkowanych na komercjalizację wyników, zgodnych z inteligentnymi 

specjalizacjami zidentyfikowanymi w Regionalnej Strategii Innowacji. 

Tworzenie i rozwój instytucji popularyzujących naukę i innowacje wśród 
mieszkańców regionu (tzw. „Małe Koperniki”). 

Projekty Kluczowe 



1. Jednostki naukowe  

2. Konsorcjum naukowe 

3. Konsorcjum naukowo-przemysłowe 

4. Uczelnie wyższe 

5.Przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) 

6. Spółki celowe tworzone przez uczelnie wyższe , jednostki naukowe 

7. Organizacje pozarządowe 

8. Instytucje otoczenia biznesu 

9. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 

10. Jednostki samorządu terytorialnego, oraz związki i stowarzyszenia zawarte między nimi 

11. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

12.Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub związki i stowarzyszenia 
zawarte między nimi 

13.Porozumienia podmiotów wymienionych powyżej, reprezentowanych przez lidera 

14.Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy o 
partnerstwie publiczno-prywatnym 

 

Priorytet I Nowoczesna gospodarka 

Proponowane typy beneficjentów 
Działanie 1.1 



 
Działanie 1.2.  Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 
 

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach (w tym centra 
badawczo-rozwojowe) służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. 

Wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do 
własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy 

technicznej związane z wdrażanym produktem lub usługą. 

Priorytet I Nowoczesna gospodarka 

1. Przedsiębiorstwa 
Proponowane typy beneficjentów 

Wsparcie prac B+R przez przedsiębiorstwa, zgodne z inteligentnymi specjalizacjami zidentyfikowanymi w 
Regionalnej Strategii Innowacji. 

Bony na innowacje – wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw (projekty o małej skali): zakup wyników 
prac B+R,  wdrożenie wyników prac B+R, zakup licencji krajowej lub zagranicznej, nabycie usługi wsparcia 

w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej, nabycie usługi doradztwa, w tym w zakresie 
wdrażania innowacji nietechnologicznych, procesowych, organizacyjnych, marketingowych oraz nowych 

modeli biznesowych, nabycie usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego. 

Poddziałanie 
1.2.1 

Konkurs 



 
Zakup usług doradczych mających na celu specjalizację istniejących 

ośrodków innowacji. 

  

Rozwój i udostępnianie niezbędnej infrastruktury (laboratoria) istniejących 
ośrodków innowacji, świadczących proinnowacyjne usługi na rzecz: 

przedsiębiorstw, powiązań kooperacyjnych oraz klastrów i 
inicjatyw klastrowych z wyraźnie określoną funkcją B+R+I w powiązaniu z 

regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. 

Priorytet I Nowoczesna gospodarka 

 

Działanie 1.2.  Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw 
Poddziałanie 1.2.2. Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług ośrodków 

innowacji 
 

Poddziałanie 
1.2.2 

Konkurs 



1. Instytucje otoczenia biznesu 

2.Podmioty zarządzające parkami/centrami transferu technologii (badawczymi, 
naukowo-technologicznymi, przemysłowo-technologicznymi) 

3. Podmioty zarządzające inkubatorami technologicznymi 

4. Organizacje pozarządowe 

5. Szkoły wyższe 

6. Jednostki samorządu terytorialnego 

7. Porozumienia podmiotów wymienionych powyżej, reprezentowanych przez lidera 

Priorytet I Nowoczesna gospodarka 

Podziałanie 1.2.2 

Proponowane typy beneficjentów 



• zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania 
publicznych usług cyfrowych w regionie 

• zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w MŚP. 

Kierunki 
interwencji 

• 3% środków Programu Alokacja 

Priorytet II Cyfrowe Śląskie 



Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych  

E-usługi publiczne 

Cyfrowe zasoby publiczne 

Działanie 
2.1 

Priorytet II Cyfrowe Śląskie 

Konkurs 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

2. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; 

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

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

5. Organizacje turystyczne; 

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

7. Państwowe i samorządowe instytucje kultury;  

8. Uczelnie/ szkoły wyższe; 

9.  Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; 

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

11.Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi; 

12.Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera. 

Priorytet II Cyfrowe Śląskie 

Działanie 2.1 

Proponowane typy beneficjentów 



Wsparcie zastosowania TIK w działalności e-biznesowej 
oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem  Działanie 2.2 

Priorytet II Cyfrowe Śląskie 

1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 2.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej 

Konkurs 



• wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

• wzrost rozwoju przedsiębiorczości w regionie 

• wzmocnienie Instytucji Otoczenia Biznesu 

Kierunki 
interwencji 

• 10,1% środków Programu Alokacja 

Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 



Działanie 3.1. Wsparcie rozwoju innowacji w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP 

Wsparcie na wprowadzenie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania 
w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub 

organizacji wraz z promocją innowacyjnych rozwiązań.   

Działanie 
3.1 

Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Proponowane typy beneficjentów 

Konkurs 



Działanie 3.2. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw i MŚP w zakresie turystyki  

Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i 
remont bazy noclegowej i/lub gastronomicznej wraz z niezbędnym 

wyposażeniem oraz zagospodarowaniem otoczenia. 

Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu 
ruchu turystycznego wraz z zagospodarowaniem otoczenia. 

Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i 
remont infrastruktury aktywnych form turystyki wraz z zagospodarowaniem 

otoczenia. 

Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 
3.2. 

Konkurs 



 
  Działanie 3.3 Wsparcie rozwoju MŚP przy udziale instrumentów zwrotnych 

 

Dokapitalizowanie działających funduszy poręczeniowych, pożyczkowych 
i mikropożyczek oraz innych publicznych instytucji finansowych 

oferujących zwrotne instrumenty finansowe w celu wspierania rozwoju 
MŚP na rynku. 

Działanie 3.3. 

Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

1.Instytucje otoczenia biznesu 

2. Przedsiębiorcy: 

a) banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe 

b) banki spółdzielcze 

Proponowane typy beneficjentów 

Konkurs 



 
 Działanie 3.4. Infrastruktura rozwoju gospodarczego  

Poddziałanie 3.4.1. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych typu 
brownfield (w tym kompleksowe uzbrojenie terenu) w celu nadania im 

nowych funkcji gospodarczych wraz z promocją terenów. 

Poddziałanie 
3.4.1. 

Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, oraz związki i stowarzyszenia zawarte między nimi 

Proponowane typy beneficjentów 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 



 
 Działanie 3.4. Infrastruktura rozwoju gospodarczego  

Poddziałanie 3.4.2. Wzmocnienie rozwoju infrastruktury inkubatorów 
przedsiębiorczości 

Rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości oraz 
ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką. 

Poddziałanie 
3.4.2. 

Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

1. Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości   

2. Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości 

 

Proponowane typy beneficjentów 

Konkurs 



Działanie 3.5. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz zwiększenia 
konkurencyjności MŚP 

Wsparcie sieciowania Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach 
Regionalnych Systemów Innowacji. 

Usługi doradcze i szkoleniowe dla Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz 
zwiększenia konkurencyjności MŚP. 

Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

1. Instytucje otoczenia biznesu 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 
3.5 

Konkurs 



Działanie 3.6. Rozwój klastrów o znaczeniu regionalnym 

Tworzenie infrastruktury badawczo-naukowej (w obszarze funkcjonowania klastra) dla 
projektów badawczo – rozwojowych na potrzeby klastra, wraz z jego promocją. 

Przygotowanie, rozwijanie oraz wdrażanie wspólnego produktu/usługi o charakterze 
innowacyjnym na potrzeby klastra. 

Priorytet III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

1. Przedsiębiorstwa 

2. Instytucje otoczenia biznesu 

3. Podmioty zarządzające klastrami 

 

 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 
3.6 Wsparcie istniejących klastrów poprzez dofinansowanie koordynatorów klastrów, w tym 

prowadzonych przez nich inicjatyw klastrowych w zakresie: organizacji wspólnych działań 
promocyjnych, doradczych oraz szkoleń służących rozwojowi powiązania kooperacyjnego, w 

tym również jego ekspansji rynkowej. 

Zakup usług doradczych z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji działalności 
klastra/inicjatywy klastrowej. 

Konkurs 



• poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie 
zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz poprawa 
jakości powietrza w regionie 

Kierunki 
interwencji 

• 11,5% środków Programu Alokacja 

Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 



Działanie 4.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

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

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

Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 

3. Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej, wielorodzinnych 
budynkach mieszkalnych i/lub instalacje OZE w modernizowanych energetycznie 

budynkach 

4. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub 
obiektach użyteczności publicznej  

Działanie 
4.1 

5. Poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł 
kogeneracyjnych 

1, 2, 3, 4 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; 

1, 2, 3, 5 - konkurs 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 

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

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

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

5. Szkoły wyższe. 

6. Organizacje pozarządowe. 

7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 

8. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera. 

9. Przedsiębiorcy.  

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie, zgodne z zapisami 
ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym 

Proponowane typy beneficjentów 

Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 4.1 



Działanie 4.2 Niskoemisyjny transport miejski 

Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu 
zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, 

parkingi Park&Ride i Park&Bike) 

Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego  
(Na chwilę obecną – zgodnie z projektem Linii demarkacyjnej,  dofinansowanie 

będzie możliwe wyłącznie na poziomie krajowym). 

Priorytet IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 

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

Proponowane typy beneficjentów 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Działanie 
4.2 



• ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększenie 
konkurencyjności gospodarki dzięki bardziej efektywnemu 
wykorzystaniu zasobów, jak również ochrona różnorodności 
biologicznej i dziedzictwa kulturowego 

Kierunki 
interwencji 

• 8,7% środków Programu Alokacja 

Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów 



Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

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

Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych 

Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę* 

Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów 

*OGRANICZENIA 

Działanie 
5.1 

Konkurs 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

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

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

4. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera; 

5. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy 
o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz ustawy o  koncesji na roboty 
budowlane lub usługi. 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 5.1 

Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów 



Działanie 5.2 Gospodarka odpadami 

1. Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, a także budowa  instalacji do zagospodarowania 

komunalnych osadów ściekowych 

2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 

3. Zlikwidowanie zagrożenia ekologicznego generowanego przez tereny 
poprzemysłowe 

Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów 

1, 2 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; 

3 - Projekt Kluczowy 

Działanie 
5.2 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

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

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

4. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera; 

5. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy 
o partnerstwie publiczno – prywatnym lub ustawy o  koncesji na roboty 
budowlane lub usługi; 

6. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;  

7. TBS; 

8. Przedsiębiorcy. 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 5.2 

Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów 



Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej 

Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w 
zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony bioróżnorodności wraz z prowadzeniem 

kampanii informacyjno-edukacyjnych 

Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów 
przyrodniczych wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych 

Działanie 
5.3 

Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów 

Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, 
przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na 

terenach chronionych) wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.  

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

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

4. Organizacje pozarządowe. 

5. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera. 

6. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy 
o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz ustawy o  koncesji na roboty 
budowlane lub usługi. 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 5.3 

Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów 



Działanie 5.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego 

Zagospodarowanie przestrzeni miejskich przyczyniające się do likwidacji 
istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarach 

miejskich 

Działanie 
5.4 

Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów 

Przebudowa oraz remont obiektów poprzemysłowych, powojskowych i 
popegeerowskich przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów 

gospodarczych lub społecznych na obszarach miejskich  

Przebudowa lub remont zdegradowanych budynków przyczyniające się 
do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na 

obszarach miejskich 

Konkurs 



1. Banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe – w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, 
poz. 664, z późn. zm.), 

2. Banki spółdzielcze – w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu 
banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających  (DZ. U. Nr 119, poz. 
1252, z późn. zm.). 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 5.4 

Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów 



Działanie 5.4 

Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów 

Grupy docelowe 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub 

ich związki i stowarzyszenia;  

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

zamówień publicznych;  

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

5. Szkoły/Uczelnie wyższe;  

6. Organizacje pozarządowe;  

7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 

(niewymienione wyżej);  

8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS;  

9. Przedsiębiorcy;  

10. Administracja rządowa;  

11. Porozumienia ww. podmiotów;  

12. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 



Działanie 5.5 Dziedzictwo kulturowe 

Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy 
zabytkach i w ich otoczeniu wraz z promocją obiektu 

Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń 

Działanie 
5.5 

Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów 

Konkurs 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

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

3. Instytucje kultury;  

4. Organizacje pozarządowe;  

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

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

7. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera; 

8. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy 
o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty 
budowlane lub usługi. 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 5.5 

Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystanie zasobów 



• poprawa funkcjonowania systemu transportowego w regionie 
Kierunki 

interwencji 

• 20% środków Programu Alokacja 

Priorytet VI Transport 



Działanie 6.1. Budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury drogowej 
regionu 

1. Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich 
Działanie 

6.1 

Priorytet VI Transport 

Proponowane typy beneficjentów 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

1 - Projekty Kluczowe; 

2 - konkurs 

2. Budowa i przebudowa dróg powiatowych stanowiących połączenie do sieci 
TEN-T 



Działanie 6.2. Transport kolejowy 

Zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego 
Działanie 

6.2 

Priorytet VI Transport 

Proponowane typy beneficjentów 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

Projekty Kluczowe 



• wzrost spójności społecznej i zmniejszenie dysproporcji w 
poziomie życia mieszkańców 

Kierunki 
interwencji 

• 6,4% środków Programu Alokacja 

Priorytet X Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna 



Działanie 10.1  Infrastruktura ochrony zdrowia 

Projekty inwestycyjne o zasięgu regionalnym 
ukierunkowane na poprawę jakości i 

dostępności do świadczeń ochrony zdrowia * 
 
 

*odnoszące się do zidentyfikowanych obszarów deficytowych, bądź 
odzwierciedlające specyficzne zdiagnozowane potrzeby regionalne – w 

szczególności dotyczące procesu starzenia się społeczeństwa. 

Priorytet X . Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna 

Działanie 
10.1 

Projekty Kluczowe 



1.    Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

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

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

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

5.    Organizacje pozarządowe – tj. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest 
wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie 
działalności leczniczej; 

6.    Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną 
(niewymienione powyżej); 

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

9. Porozumienia ww. podmiotów; 

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o 
partnerstwie publiczno – prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

 

Priorytet X . Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna 

Działanie 10.1 

Proponowane typy beneficjentów 



Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego 

Przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu adaptacji 
ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione 

Priorytet X . Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna 

Działanie 
10.2 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

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

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

Priorytet X . Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna 

Działanie 10.2 

Proponowane typy beneficjentów 



Działanie 10.3  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Przebudowa i remont obiektów 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  

Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów wraz z 
zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych 

problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z 
Lokalnego Programu Rewitalizacji  

Remont  zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 
przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na 

obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji  

Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Centrów 
Usług Społecznych 

Priorytet X . Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna 

Działanie 
10.3 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

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

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

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

5. Organizacje pozarządowe; 

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną 
(niewymienione powyżej); 

7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie; 

8. Porozumienia ww. podmiotów; 

9. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodnie z zapisami ustawy o 
partnerstwie publiczno – prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

Priorytet X . Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna 

Działanie 10.3 

Proponowane typy beneficjentów 



• wzrost potencjału edukacyjnego województwa śląskiego w 
kontekście zróżnicowania demograficznego i potrzeb rynku pracy 

Kierunki 
interwencji 

• 2,2% środków Programu Alokacja 

Priorytet XII  Infrastruktura edukacyjna 



Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego 

 
 

Budowa, przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego 
wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu 

infrastrukturalnego projektu* 
 

*budowa, przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego wraz  z niezbędnym 
wyposażeniem  uwzględnia również usuwanie barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych 

 
 
 

Działanie 
12.1 

Priorytet XII  Infrastruktura edukacyjna 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

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

3. Organizacje pozarządowe; 

4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, oddziały 
przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania 
przedszkolnego  w systemie publicznym; 

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

6. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera. 

 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 12.1 

Priorytet XII  Infrastruktura edukacyjna 



Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego 

Budowa, przebudowa, remont laboratoriów dydaktycznych, sal do 
praktycznej nauki zawodu (wraz z usuwaniem barier 

architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) 

Wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki 
(wraz z usuwaniem barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych)  

Działanie 
12.2. 

Priorytet XII  Infrastruktura edukacyjna 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

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

3. Organizacje pozarządowe; 

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

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

6. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera. 

 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 12.2 

Priorytet XII  Infrastruktura edukacyjna 



• skuteczna i efektywna realizacja Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Kierunki 
interwencji 

• 2,5% środków Programu Alokacja 

Priorytet XIV Pomoc techniczna EFRR 



Działanie 14.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 

Finansowanie zatrudnienia odpowiedniej liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników do 
wypełniania obowiązków związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WSL na lata 2014-2020 na 
wszystkich etapach jego realizacji oraz przygotowaniem kolejnej perspektywy finansowej 2021-2027 
do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy. 

Rozwój i doskonalenie kadr zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Regionalnego Programu 
Operacyjnego poprzez: szkolenia, seminaria, staże krajowe i zagraniczne, wyjazdy studyjne, udział w 
konferencjach, studia specjalistyczne, kursy językowe itp. 

Działanie 
14.1. 

Priorytet XIV Pomoc techniczna - EFRR 

Finansowanie kosztów zatrudnienia ekspertów uczestniczących w pracach KOP, Komitetu 
Monitorującego RPO WSL oraz innych organów doradczych. 

Finansowanie badań, analiz, raportów oraz ekspertyz przygotowanych przez podmioty zewnętrzne 
mających na celu usprawnienie realizacji obecnego i przyszłego okresu programowania. 

Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej, magazynowej i archiwizacyjnej, a także 
finansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną i organizacyjną Instytucji 
zaangażowanych w zarządzanie i realizację RPO WSL na lata 2014-2020 oraz kolejną perspektywę 
finansową 2021-2027 do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy. 



Działanie 14.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 

Odpowiednie dostosowanie i wyposażenie stanowisk pracy w materiały biurowe, sprzęt biurowy, 
komputerowy (wraz ze stosownym oprogramowaniem), audiowizualny, teleinformatyczny, 
elektroniczny, itp., umożliwiający prawidłowe wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i 
wdrażaniem programu. 

Finansowanie systemu informatycznego służącego obsłudze procesu realizacji RPO WSL. 

Działanie 
14.1. 

Priorytet XIV Pomoc techniczna - EFRR 

Organizowanie prac Komitetu Monitorującego, prac KOP oraz innych organów doradczych. 

Działania związane z ewaluacją i oceną RPO WSL. 

Wsparcie procesu kontroli, audytu projektów i programu. 

Wyjazdy służbowe pracowników dotyczące wykonywania zadań związanych z zarządzaniem i 
wdrażaniem RPO WSL 2014-2020 oraz zamykaniem RPO WSL na lata 2007-2013, a także związanych 
z kolejną perspektywą finansową 2021-2027 do czasu zatwierdzenia programu nowej perspektywy. 

Zapewnienie ciągłości finansowania na okres programowania rozpoczynający się po roku 2020. 

Zapewnienie odpowiedniej archiwizacji dokumentacji związanej z wdrażaniem funduszy 
strukturalnych w latach 2007-2013 oraz w obecnym okresie programowania.  



1. Instytucja Zarządzająca RPO. 

2. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia. 

3. Instytucja Certyfikująca. 

4. Instytucje biorące udział w systemie wdrażania RPO. 

5. Podmioty zarządzające i administrujące realizacją ZIT dla trzech Aglomeracji tj 
Bielskiej, Częstochowskiej i Rybnickiej wraz z ich obszarami funkcjonalnymi. 

 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 14.1 

Priorytet XIV Pomoc techniczna - EFRR 



Działanie 14.2 Działania informacyjne i promocyjne 

Priorytet XIV Pomoc techniczna - EFRR 

Organizacja szkoleń, spotkań informacyjnych, konferencji itp. na temat RPO WSL 2014-
2020 oraz RPO WSL 2007-2013 dla potencjalnych i rzeczywistych Beneficjentów RPO 

WSL. 

Opracowanie i utrzymywanie strony internetowej i innych narzędzi elektronicznych. 

Stworzenie i bieżąca obsługa punktów informacyjnych. 

Obsługa administracyjno – biurowa procesu informowania, promocji i szkoleń. 

Publikacja ogłoszeń o naborach projektów. 

Działanie 
14.2. 



Działanie 14.2 Działania informacyjne i promocyjne 

Priorytet XIV Pomoc techniczna - EFRR 

Tłumaczenie, publikacja i rozpowszechnianie dokumentów programowych, oficjalnych 
wytycznych, broszur, folderów, podręczników, publikacji, biuletynów informacyjnych 

dotyczących RPO WSL oraz przyszłego okresu programowania. 

Przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych. 

Kampanie medialne (m.in. programy i audycje telewizyjne i radiowe, artykuły 
sponsorowane, konferencje prasowe, współpraca z dziennikarzami) i akcje promocyjne 

we własnym zakresie oraz za pośrednictwem instytucji zewnętrznych np. agencji 
reklamowych. 

Badania ewaluacyjne działań promocyjnych i informacyjnych. 

Badania opinii publicznej oraz monitoring mediów. 

Działanie 
14.2. 



1. Instytucja Zarządzająca RPO. 

2. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia 

3. Instytucja Certyfikująca. 

4. Instytucje uczestniczące we wdrażaniu RPO. 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 14.2 

Priorytet XIV Pomoc techniczna - EFRR 



Priorytety w zakresie EFS 



• Wsparcie osób poszukujących pracy i pozostających bez 
zatrudnienia poprzez aktywne formy  wsparcia 

• Wsparcie dla osób  zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej 

Działania 

• Projekty systemowe 

• Konkurs 

• Zintegrowane Inwestycje Terytorialne* 

Tryb wyboru 
projektów 

• 8,5 % środków Programu Alokacja 

Priorytet VII Regionalny rynek pracy  



Działanie 7.1 Wsparcie osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia  
w uzyskaniu zatrudnienia poprzez aktywne formy  wsparcia  

Kompleksowe programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

Wsparcie pracodawców planujących stworzenie dodatkowych miejsc pracy 

Priorytet VII Regionalny rynek pracy  

Działanie 
7.1 

Działanie 7.2  Wsparcie dla osób  zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej 

 

Działanie 
7.2 

Pomoc doradcza, szkoleniowa, finansowa w rozpoczęciu działalności 
gospodarczej 

Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej 

Wsparcie firm w początkowym okresie działalności 



Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej, poprzez zastosowanie m.in. następujących instrumentów 
doradztwo, coaching, mentoring, przyznanie jednorazowej pożyczki   

Wsparcie dla przedsiębiorstw w początkowym okresie działalności, poprzez 
uruchomienie operatorów udzielających zwrotnej pomocy finansowej: 
• fundusze pożyczkowe  
• fundusze poręczeniowe 

 
 

Działanie 7.3 Wsparcie poprzez instrumenty zwrotne dla osób zamierzających 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

  
 

Priorytet VII Regionalny rynek pracy  

Działanie 
7.3 

Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, w tym w formie innowacyjnej 
przedsiębiorczości akademickiej   



• Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw  
i ich pracowników 

• Wzrost transferu wiedzy w regionie 

• Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia  
zawodowego i prywatnego 

• Zapobieganie wczesnemu przechodzeniu na emeryturę obejmujące 
przekwalifikowanie pracowników 

Działania 

• Projekty systemowe 

• Konkurs 

• Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Tryb wyboru 
projektów 

• 4,9 % środków Programu Alokacja 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 



Działanie 8.1  Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw  
i ich pracowników 

Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju 
przedsiębiorstwa w tym zmiany profilu działalności  

Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie  
(w tym działania typu outplacement)  

Prognozowanie zmian gospodarczych z uwzględnieniem specjalizacji 
regionalnych 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

Działanie 
8.1 



Działanie 8.2 Wzrost transferu wiedzy w regionie 

Wsparcie współpracy pomiędzy: instytucjami sfery B+R, 
przedsiębiorstwami, administracją publiczną, prosumentami,  

w szczególności poprzez działania ukierunkowane na inicjowanie  
i wdrożenie określonych rozwiązań naukowych i technologicznych  

w działalności przedsiębiorstwa.  

Rozbudowa ekosystemu innowacji województwa śląskiego na rzecz rozwoju 
i wzmacniania współpracy przedstawicieli sektora nauki, przedsiębiorstw  

i samorządów  

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

Działanie 
8.2 



Działanie 8.3  Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia  
zawodowego i prywatnego 

Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi  oraz innymi 
osobami zależnymi osobom zatrudnionym 

Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia 
zawodowego i rodzinnego, poprzez wykorzystanie  alternatywnych 
i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy przy 

zachowaniu równowagi między elastycznością a bezpieczeństwem pracy  
w oparciu o model flexicurity 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

Działanie 
8.3 

Działania uświadamiające, mające na celu zachęcanie pracodawców do 
zatrudniania osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy oraz przełamujące bariery funkcjonujące na rynku pracy  
z perspektywy płci 



Działanie 8.4  Zapobieganie wczesnemu przechodzeniu na emeryturę,  
obejmujące przekwalifikowanie pracowników 

Kompleksowe programy umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej 
pracowników u pracodawców 

programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności 
zawodowej  ze względów zdrowotnych, programy profilaktyczne, programy 

rehabilitacji leczniczej ułatwiające powroty do pracy 

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

Działanie 
8.4 

Programy przekwalifikowania pracowników, usługi doradcze w zakresie 
wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych,  



• Aktywna integracja  

• Rozwój usług społecznych  

• Rozwój ekonomii społecznej w regionie 

Działania 

• Projekty systemowe 

• Konkurs 

• Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Tryb wyboru 
projektów 

• 5,5% środków Programu Alokacja 

Priorytet IX Włączenie społeczne 



Działanie 9.1  Aktywna integracja  

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych  
wykluczeniem społecznym 

Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych 

Priorytet IX Włączenie społeczne 

Działanie 
9.1 

W ramach Działania 9.1 Poddziałanie 9.1.3 realizowane w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 



Działanie 9.2  Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 
opieki zdrowotnej i usług społecznych, świadczonych w interesie ogólnym 

Wsparcie w tworzenia i funkcjonowania  centrów usług  realizujących usługi 
skierowane do grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie 

ze zidentyfikowanymi potrzebami społeczności (usługi aktywizacyjno-
rozwojowe, opiekuńczo-wychowawcze, rehabilitacyjne, zdrowotne)  

Priorytet IX Włączenie społeczne 

Działanie 
9.2 

W ramach Działania 9.2 Poddziałanie 9.2.2. realizowane w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 



Działanie 9.3  Rozwój ekonomii społecznej w regionie 

Koordynacja i realizacja działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej  
w regionie poprzez wzmacnianie kompetencji przedsiębiorstw społecznych 
oraz wspieranie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej  

Rozwój sieci ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz usług na rzecz 
podmiotów należących do sektora ekonomii społecznej  

Priorytet IX Włączenie społeczne 

Działanie 
9.3 



• Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 

• Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb 
lokalnego rynku pracy    

• Efektywny rozwój dzieci i młodzieży 

• Uczenie się przez całe życie dla rozwoju  
społeczno-gospodarczego regionu 

Działania 

• Projekty systemowe 

• Konkurs 

• Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Tryb wyboru 
projektów 

• 5,5% środków Programu Alokacja 

Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 



Działanie 11.1  Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego 

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu 

Działanie 
11.1 

Poddziałanie 11.1.1 Realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych 



Działanie 11.2 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb 
lokalnego rynku pracy    

Kształtowanie wizerunku szkolnictwa zawodowego – kampanie 
promocyjne  

Programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego 

Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu 

Działanie 
11.2 

11.2.1  Realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 



Działanie 11.3 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży 

Wsparcie zdolnej młodzieży w kluczowych obszarach edukacyjnych 

Zajęcia kreatywności w programach rozwojowych szkół 

Działanie 
11.3 

Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu 

Działanie 11.4 Uczenie się przez całe życie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu 

Działanie 
11.4 

Kształcenie ustawiczne 

Wsparcie administracji w tworzeniu wysokiej jakości usług 



• zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu 
zarządzania i wdrażania RPO, 

• zapewnienie wysokiej jakości usług informacyjnych i 
promocyjnych dostępnych dla wszystkich potencjalnych 
beneficjentów 

• upowszechnienie rezultatów realizacji RPO 

Działania 

• Projekty systemowe 
Tryb wyboru 

projektów 

• 1,5% środków Programu Alokacja 

Priorytet XIII Pomoc Techniczna EFS 



Dziękuję za uwagę 

 

Wydział Rozwoju Regionalnego, 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
 

www.rpo.slaskie.pl/Perspektywa 2014+ 

programowanie@slaskie.pl 
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