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Projekt RPO WSL 2014-2020

Nowy Program będzie się różnił od poprzedniego następującymi głównymi kwestiami:

• program jest dwufunduszowy i obejmuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

oraz Europejski Fundusz Społeczny;

• koncentracja tematyczna - przeznaczenie większej ilości środków:

– w zakresie EFRR na innowacje, B+R, przedsiębiorstwa, poprawę efektywności

energetycznej i OZE oraz

– w zakresie EFS na pracę na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw,

adaptację pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, aktywną integrację, w

szczególności w celu poprawy zatrudnialności, ograniczenie przedwczesnego kończenia

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej,

kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego,

W dniu 22 października 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął trzecią wersję „Projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.



Projekt RPO WSL 2014-2020

• ukierunkowanie interwencji na inteligentne specjalizacje (smart specialization) - energetykę,

medycynę oraz technologie informacyjne i komunikacyjne - określone w Regionalnej Strategii

Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020;

• wzmocnienie terytorialnego wymiaru prowadzonej interwencji, przeformułowanie

dotychczasowych Programów Rozwoju Subregionów w Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;

• większy udział ścieżki pozakonkursowej, która ma mieć znaczący udział w realizacji

wskaźników zadeklarowanych do wykonania w ramach RPO WSL 2014-2020;

• nowe, bardziej restrykcyjne zasady rozliczania środków unijnych (mechanizm „czyszczenia

kont”).



Projekt RPO WSL 2014-2020

Inżynieria finansowa jest planowana w RPO WSL 2014-2020:

• dla MŚP na rozwój przedsiębiorstwa; 

• dla przedsiębiorców na inwestycje w zakresie OZE; 

• w ramach Instrumentu JESSICA; 

• dla osób chcących założyć działalność gospodarczą i firm w początkowym okresie działalności. 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W ramach RPO WSL 2014-2020 wymiar terytorialny będzie wdrażany poprzez szerokie

zastosowanie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Przy pomocy

instrumentu ZIT, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego na obszarach czterech

subregionów będą realizowały, w oparciu o wspólną strategię terytorialną, zintegrowane

przedsięwzięcia lub wiązki przedsięwzięć łączące wsparcie z kilku Priorytetów RPO WSL 2014-

2020, w tym łączące interwencję dwóch funduszy, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.



3 117,0 mln EUR

124,7 mln 
EUR (OSI)

434,3 mln 
EUR (ZIT)

2 558,0 mln 
EUR (RPO)

Propozycja alokacji  w Projekcie RPO WSL 2014-2020

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



Podział alokacji w Projekcie RPO WSL 2014-2020 (EUR)

I. NOWOCZESNA GOSPODARKA EFRR Cel tematyczny 1 174 414 000           5,6%

II. CYFROWE ŚLĄSKIE EFRR Cel tematyczny 2 140 490 000           4,5%

III. WZMOCNIENIE 

KONKURENCYJNOŚCI MŚP

EFRR Cel tematyczny 3 271 899 763           8,7%

IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA  ENERGII I 

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

EFRR Cel tematyczny 4 688 576 237           22,1%

Cel tematyczny 5 20 000 000             0,6%

Cel tematyczny 6 200 218 000           6,4%

VI. TRANSPORT EFRR Cel tematyczny 7 503 926 000           16,2%

VII. REGIONALNY RYNEK PRACY EFS Cel tematyczny 8 237 490 000           7,6%

VIII. REGIONALNE KADRY 

GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

EFS Cel tematyczny 8 178 260 000           5,7%

IX. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE EFS Cel tematyczny 9 180 683 500           5,8%

X. REWITALIZACJA I 

INFRASTRUKTURA ZDROWOTNA

EFRR Cel tematyczny 9 192 150 000           6,2%

XI. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU 

EDUKACYJNEGO

EFS Cel tematyczny 10 160 071 500           5,1%

XII. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA EFRR Cel tematyczny 10 59 726 000             1,9%

XIII. POMOC TECHNICZNA EFS Nie dotyczy 109 095 000           3,5%

RAZEM 3 117 000 000    100%

Alokacja Udział

V. OCHRONA ŚRODOWISKA I 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE 

ZASOBÓW

EFRR

Cel tematycznyFunduszPriorytet



PRIORYTETY RPO WSL 2014-2020 w zakresie EFRR 

PRIORYTET I NOWOCZESNA GOSPODARKA

Cele szczegółowe:

 podniesienie jakości badań naukowych prowadzonych w regionie poprzez rozwój kluczowej

infrastruktury badawczej;

 zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki;

 wzrost poziomu wyspecjalizowanych usług oferowanych przez ośrodki innowacji na rzecz

gospodarki.

PRIORYTET II CYFROWE ŚLĄSKIE

Cele szczegółowe:

 zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w mikro, małych i

średnich przedsiębiorstwach;

 zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych w regionie.



PRIORYTETY RPO WSL 2014-2020 w zakresie EFRR 

PRIORYTET III WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP

Cele szczegółowe:

 wzrost rozwoju przedsiębiorczości w regionie;

 zwiększenie potencjału inwestycyjnego na terenach typu brownfield;

 wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;

 wzmocnienie Instytucji Otoczenia Biznesu.



PRIORYTETY RPO WSL 2014-2020 w zakresie EFRR 

PRIORYTET IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Cele szczegółowe:

 przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej

gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do

energii ze źródeł konwencjonalnych;

 przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej

gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do

energii ze źródeł konwencjonalnych w przedsiębiorstwach;

 zmniejszenie energochłonności przedsiębiorstw;

 przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej

gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do

energii ze źródeł konwencjonalnych;

 zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego;

 poprawa jakości powietrza w regionie;

 sprawny zintegrowany transport publiczny;

 wzrost atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów;

 zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej;

 zwiększenie efektywności produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez wykorzystanie źródeł

kogeneracyjnych.



PRIORYTETY RPO WSL 2014-2020 w zakresie EFRR 

PRIORYTET V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE

ZASOBÓW

Cele szczegółowe:

 zmniejszenie ilości odpadów zagrażających mieszkańcom regionu oraz środowisku;

 poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych;

 ochrona dziedzictwa kulturowego;

 ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej;

 stworzenie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej;

 skuteczna i efektywna pomoc mieszkańcom regionu w sytuacjach wystąpienia klęsk

żywiołowych.

PRIORYTET VI TRANSPORT

Cele szczegółowe:

 poprawa dostępności głównych szlaków drogowych województwa poprzez zintegrowanie

regionalnej i lokalnej sieci drogowej z główną, szkieletową siecią transportową regionu;

 rozwój regionalnego transportu kolejowego.



PRIORYTETY RPO WSL 2014-2020 w zakresie EFRR 

PRIORYTET X REWITALIZACJA I INFRASTRUKTURA ZDROWOTNA

Cele szczegółowe: 

 zwiększenie jakości specjalistycznych usług medycznych w ośrodkach regionalnych;

 zwiększenie spójności społecznej poprzez eliminowanie barier w dostępie do usług na rzecz osób

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną

terytoriów zmarginalizowanych.

PRIORYTET XII INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Cele szczegółowe: 

 zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego; 

 zwiększenie dostępności i poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego.



PRIORYTETY RPO WSL 2014-2020 w zakresie EFS 

PRIORYTET VII REGIONALNY RYNEK PRACY

Cele szczegółowe:

 wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia;

 aktywizacja pracodawców w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc pracy;

 wzrost mobilności geograficznej, związanej z zatrudnieniem;

 rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, poprzez poprawę dostępu do zewnętrznych

źródeł finansowania.



PRIORYTETY RPO WSL 2014-2020 w zakresie EFS 

PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

Cele szczegółowe:

 rozwój warunków godzenia życia zawodowego i prywatnego;

 poprawa świadomości pracodawców do zatrudniania osób z grup znajdujących się w

szczególnej sytuacji na rynku pracy;

 podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i wzmocnienie ich potencjału adaptacyjnego

oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji kadr zarządzających i pracowników;

 poprawa zdolności przedsiębiorców do obsługi inwestorów;

 zwiększenie współpracy pomiędzy firmami sektora MŚP oraz jednostek B+R oraz ich

internacjonalizacja;

 wzrost transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki a gospodarką;

 tworzenie warunków zdrowotnych na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej.



PRIORYTETY RPO WSL 2014-2020 w zakresie EFS 

PRIORYTET IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Cele szczegółowe:

 rozwój instrumentów aktywnej integracji w aktywizacji osób, rodzin, grup wykluczonych lub

zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 wzrost dostępu do podstawowych usług warunkujących możliwości rozwojowe dla osób i

grup marginalizowanych;

 rozwój sektora ekonomii społecznej jako dostarczyciela usług społecznych w regionie

i wzmocnienie roli gospodarki społecznej w integracji społeczno-zawodowej grup

o utrudnionym dostępie do zatrudnienia i nieaktywnych zawodowo.

PRIORYTET XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO

Cele szczegółowe:

 zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej w województwie śląskim;

 wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego;

 zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego;

 zwiększenie efektywności kształcenia i szkoleń w regionie.



PRIORYTETY RPO WSL 2014-2020 w zakresie EFS 

PRIORYTET XIII POMOC TECHNICZNA

Cele szczegółowe:

 zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania;

 zapewnienie skutecznego systemu informacji o programie oraz promocji jego rezultatów w

regionie.



Dziękuję za uwagę

Stefania Koczar-Sikora

Zastępca Dyrektora 

Wydziału Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

www.rpo.slaskie.pl/Perspektywa 2014+

programowanie@slaskie.pl

http://www.rpo.slaskie.pl/Perspektywa 2014
http://www.rpo.slaskie.pl/Perspektywa 2014
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