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Regionalnego Programu Operacyjnego 
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• 5 czerwca 2012r. przyjęcie przez Zarząd Województwa Założeo do RPO WSL 2014-2020, w 
zakresie EFRR 

• 20 lipca 2012r. zakooczenie konsultacji dokumentu 

Założenia do 
RPO WSL 

• 21 grudnia 2012r. przyjęci przez Zarząd Województwa Wstępnego projektu RPO WSL na lata 
2014-2020 

• 8 lutego 2013r. zakooczenie konsultacji dokumentu 

Wstępny 
projekt RPO 

WSL  

• 16 kwietnia 2013r. przyjęcie przez Zarząd Województwa Projektu RPO WSL na lata 2014-2020 

• 19 kwietnia – 24 maja 2013r. konsultacje społeczne Projektu RPO WSL 2014-2020 

I projekt RPO 
WSL 

• 25 czerwca 2013r. przyjęcie przez Zarząd Województwa drugiej wersji Projektu RPO WSL na 
lata 2014-2020 

• 5 sierpnia – 9 września 2013r. konsultacje społeczne dokumentu 

II projekt 
RPO WSL 

• 22 października 2013r. przyjęcie przez Zarząd Województwa trzeciej wersji Projektu RPO WSL 
na lata 2014-2020 

III projekt 
RPO WSL  

• 11 lutego 2014r. przyjęcie przez Zarząd Województwa czwartej wersji Projektu RPO WSL na 
lata 2014-2020 

IV projekt 
RPO WSL 

Konsultacje społeczne 
 



RPO WSL 2014-2020. Indykatywny harmonogram prac 

• 10 kwietnia 2014r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął 
Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 5.1. 

• Projekt ten przekazano Komisji Europejskiej. 

Kwiecieo 2014 

• 20 maja 2014r. przyjęcie przez Zarząd Województwa 
Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL 2014-2020 

Maj 2014 r. 

• Zgodnie z rozporządzeniem ramowym w terminie do 3 
miesięcy KE przekaże IZ RPO uwagi do projektu programu 

• Akceptacja RPO WSL 2014-2020 przez KE. 
2014 r. 



Alokacja RPO WSL 2014 - 2020 
 

ok. 3 473,6 mln EUR 

124,7 mln 
EUR (OSI) 

1 107,8 mln 
EUR 

(ZIT/RIT) 

2 241,1 mln 
EUR (RPO) 



RPO WSL 2014-2020 

I Nowoczesna 
gospodarka 

II Cyfrowe śląskie 

III 
Konkurencyjnośd 
MŚP 

IV Efektywnośd 
energetyczna, 
OZE i gospodarka 
niskoemisyjna 

V Ochrona 
środowiska i 
efektywne 
wykorzystanie 
zasobów 

VI Transport 

VII Regionalny 
rynek pracy 

VIII Regionalne 
kadry gospodarki 
opartej na wiedzy 

IX Włączenie 
społeczne 

X Rewitalizacja 
oraz 
infrastruktura 
społeczna i 
zdrowotna 

Koncentracja 
tematyczna EFRR EFS Wynikające z EFS 

XII Infrastruktura 
edukacyjna 

XI Wzmocnienie 
potencjału 
edukacyjnego 

Struktura RPO WSL 2014-2020  

Wg wersji 5.1, kwiecień 2014 r. 



Koncentracja tematyczna 
 

 1 
• Nowoczesna gospodarka 

 2 
• Cyfrowe śląskie 

 3 
• Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

4 

• Efektywnośd energetyczna, odnawialne źródła energii  
i gospodarka niskoemisyjna 

55,45% 
środków 
pochodzących  
z EFRR zostanie 
przeznaczona 
na 4 osie 
priorytetowe 



Tryby wyboru projektów 
 

Tryby wyboru 

Konkursowy 

Pozakonkursowy 

Projekty Kluczowe 

Projekty systemowe 

Negocjacyjny (ZIT/RIT) 

Obszar Strategicznej 
Interwencji  (Bytom, 

Radzionków) 

Instrumenty Inżynierii 
Finansowej  



Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza 
Priorytet inwestycyjny 1.1 

1. Rozwój kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badao 
naukowych  zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami 

Oś priorytetowa I. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

Projekty kluczowe 

Działanie 
1.1 



1. Uczelnie;  

2. Jednostki naukowe;  

3. Konsorcja naukowe;  

4. Konsorcja naukowo-przemysłowe; 

5. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych;  

7. Podmioty wykonujące działalnośd leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 
leczniczej, posiadające osobowośd prawną lub zdolnośd prawną;  

8. Fundacje;  

9. Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera. 

Proponowane typy beneficjentów 

Oś priorytetowa I. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza 
Priorytet inwestycyjny 1.1 



Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 
Priorytet inwestycyjny 1.2 

1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w 
przedsiębiorstwach  służącego ich działalności innowacyjnej 

Oś priorytetowa I. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

Działanie 
1.2 

2. Wsparcie prac B+R  w przedsiębiorstwach 

3. Wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badao 
naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej, w tym 
patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy 
technicznej związane z wdrażanym produktem lub usługą 

Konkurs 

Proponowane typy beneficjentów 

1. Przedsiębiorstwa 

2. Konsorcja naukowo-przemysłowe 



Działanie 1.3. Profesjonalizacja ośrodków innowacji 
Priorytet inwestycyjny 1.2 

1. Rozwój i udostępnianie niezbędnej infrastruktury (laboratoria) 
istniejących ośrodków innowacji,  w celu świadczenia innowacyjnych 
usług, zgodnych z  RIS WSL 2013-2020 oraz PRT 

Oś priorytetowa I. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

Działanie 
1.3 

Konkurs 

Proponowane typy beneficjentów 

1. Podmioty zarządzające ośrodkami innowacji 

1. Przedsiębiorcy 

Proponowane grupy docelowe 



Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych 
Priorytet inwestycyjny 2.3 

1. E-usługi publiczne 

Oś priorytetowa II. CYFROWE ŚLĄSKIE 

Działanie 
2.1 

2. Cyfrowe zasoby publiczne 

Konkurs Projekty kluczowe 



Jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o charakterze lokalnym, 
ponadlokalnym lub regionalnym, zaliczane do kategorii: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

2. Jednostki sektora finansów publicznych; 

3. Podmioty, w których większośd 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 działalnośd pożytku publicznego w sferze 
zadao publicznych; 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych 
Priorytet inwestycyjny 2.3 

Oś priorytetowa II. CYFROWE ŚLĄSKIE 



7. Paostwowe i samorządowe instytucje kultury;  

8. Uczelnie / szkoły wyższe; 

9. Służby ratownicze i bezpieczeostwa publicznego 

10. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowośd prawną lub zdolnośd prawną; 

11. Podmioty wykonujące działalnośd leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 
leczniczej, posiadające osobowośd prawną lub zdolnośd prawną; 

12. Podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji; 

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

14. Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera; Do których 
zastosowanie znajduje art. 206. ust. 5 Ustawy o finansach publicznych 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych 
Priorytet inwestycyjny 2.3 

Oś priorytetowa II. CYFROWE ŚLĄSKIE 



Działanie 2.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności 
gospodarczej 

Priorytet inwestycyjny 2.2 

1. Wsparcie wykorzystania TIK w procesach biznesowych w 
przedsiębiorstwach 

Działanie 
2.2 

Konkurs 

Proponowane typy beneficjentów 

1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Oś priorytetowa II. CYFROWE ŚLĄSKIE 



Działanie 3.1. Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości 
Priorytet inwestycyjny 3.1 

1. Rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości oraz 
akademickich inkubatorów przedsiębiorczości 

Działanie 
3.1 

Konkurs 

Oś priorytetowa III. KONKURENCYJNOŚD MŚP 

Proponowane typy beneficjentów 

1. Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości 

2. Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości 

1. Przedsiębiorcy 

Proponowane grupy docelowe 



Działanie 3.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu 
brownfield 

Priorytet inwestycyjny 3.1 

1. Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield (w tym 
kompleksowe  uzbrojenie terenu) w celu nadania im nowych funkcji 
gospodarczych wraz z możliwością ich promocji 

Działanie 
3.2 

ZIT/RIT 

Oś priorytetowa III. KONKURENCYJNOŚD MŚP 

Proponowane typy beneficjentów 

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

2. Paostwowe i samorządowe osoby prawne  

1. Przedsiębiorcy 

Proponowane grupy docelowe 



Działanie 3.3.  Innowacje w MŚP 
Priorytet inwestycyjny 3.3 

1. Wsparcie na wprowadzenie nowego lub ulepszonego rozwiązania w 
odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością 
zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz 
z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązao 

Działanie 
3.3 

Konkurs 

Oś priorytetowa III. KONKURENCYJNOŚD MŚP 

Proponowane typy beneficjentów 

1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 



Działanie 3.4. Inwestycje MŚP w zakresie turystyki 
Priorytet inwestycyjny 3.3 

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i 
remont bazy noclegowej i/lub gastronomicznej wraz z niezbędnym 
wyposażeniem oraz możliwością zagospodarowania otoczenia 

Działanie 
3.4 

2. Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu 
ruchu turystycznego wraz z możliwością zagospodarowania otoczenia 

3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i 
remont infrastruktury aktywnych form turystyki wraz z możliwością 
zagospodarowania otoczenia 

Konkurs 

Proponowane typy beneficjentów 

1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Oś priorytetowa III. KONKURENCYJNOŚD MŚP 



Działanie 3.5 Rozwój MŚP przy udziale instrumentów zwrotnych 
Priorytet inwestycyjny 3.3 

1. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych, pożyczkowych oraz 
innych publicznych instytucji finansowych oferujących zwrotne 
instrumenty finansowe w celu wspierania rozwoju MŚP na rynku 

Działanie 
3.5 

Konkurs 

Oś priorytetowa III. KONKURENCYJNOŚD MŚP 

Proponowane typy beneficjentów 

1. Instrument inżynierii finansowej, powołany na podstawie art. 37 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Proponowane grupy docelowe 



Działanie 3.6. Rozwój klastrów o znaczeniu regionalnym 
Priorytet inwestycyjny 3.3 

1. Przygotowanie, rozwijanie oraz wdrażanie wspólnego produktu lub 
usługi o charakterze innowacyjnym 

Działanie 
3.6 

Konkurs 

Oś priorytetowa III. KONKURENCYJNOŚD MŚP 

Proponowane typy beneficjentów 

1. Podmioty zarządzające klastrami 

1. Przedsiębiorcy 

Proponowane grupy docelowe 



Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii 
Priorytet inwestycyjny 4.1 

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

Konkurs 

Działanie 
4.1 

ZIT/RIT 

Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚD ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

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

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

4. Podmioty wykonujące działalnośd leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, 
posiadające osobowośd prawną lub zdolnośd prawną;  

5. Szkoły wyższe; 

6. Organizacje pozarządowe; 

7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 

8. Towarzystwa budownictwa społecznego; 

9. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera; 

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie, w ramach partnerstwa publiczno – 
prywatnego (tzw. projekty hybrydowe).  

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii 
Priorytet inwestycyjny 4.1 

Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚD ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA 



Działanie 4.2 Efektywnośd energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach 
Priorytet inwestycyjny 4.2 

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

Konkurs 

Działanie 
4.2 

2. Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach 

Proponowane typy beneficjentów 

1. Instrument inżynierii finansowej, powołany na podstawie art. 37 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

1. Przedsiębiorstwa 

Proponowane grupy docelowe 

Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚD ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA 



Działanie 4.3. Efektywnośd energetyczna i odnawialne źródła energii w 
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 

Priorytet inwestycyjny 4.3 

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

Konkurs 

Działanie 
4.3 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach 

ZIT/RIT OSI 

Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚD ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

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

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

4. Podmioty wykonujące działalnośd leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, 
posiadające osobowośd prawną lub zdolnośd prawną; 

5. Szkoły wyższe;  

6. Organizacje pozarządowe;  

7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;  

8. Towarzystwa budownictwa społecznego;  

9. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera;  

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, w ramach partnerstwa publiczno – 
prywatnego (tzw. projekty hybrydowe)  

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 4.3. Efektywnośd energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej 

Priorytet inwestycyjny 4.3 

Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚD ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA 



Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja 
Priorytet inwestycyjny 4.7 

1. Poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł 
kogeneracyjnych 

Konkurs 

Działanie 
4.4 

Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚD ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA 



Działanie 4.4 Wysoko wydajna kogeneracja 
Priorytet inwestycyjny 4.7 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

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

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

4. Podmioty wykonujące działalnośd leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, 
posiadające osobowośd prawną lub zdolnośd prawną;  

5. Szkoły wyższe;  

6. Organizacje pozarządowe;  

7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 

8. Towarzystwa budownictwa społecznego; 

9. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera;  

10. Przedsiębiorcy;  

11. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, w ramach partnerstwa publiczno – 
prywatnego (tzw. projekty hybrydowe). 

Proponowane typy beneficjentów 

Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚD ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA 



Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie 
Priorytet inwestycyjny 4.5 

1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu 
zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, 
parkingi Park&Ride i Bike&Ride) 

Działanie 
4.5 

2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) 

3. Zakup taboru autobusowego i tramwajowego na potrzeby transportu 
publicznego 

ZIT/RIT 

4. Budowa i przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej 

5. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia 

Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚD ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA 



W zakresie 1. do 4. przykładowego rodzaju projektów („transport”): 

 

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

2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące 
zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówieo publicznych. 

3. Podmioty, w których większośd udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub 
związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu 
publicznego. 

4. Porozumienia  podmiotów wymienionych w pkt 1-3 reprezentowane przez lidera. 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie 
Priorytet inwestycyjny 4.5 

Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚD ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA 



W zakresie 5. przykładowego rodzaju projektów („oświetlenie”): 

 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

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

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

4. Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego; 

5. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez lidera 

6. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, w ramach partnerstwa publiczno – 
prywatnego (tzw. projekty hybrydowe) 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie 
Priorytet inwestycyjny 4.5 

Oś priorytetowa IV. EFEKTYWNOŚD ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA 



Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 
Priorytet inwestycyjny 6.2 

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

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE 
ZASOBÓW 

Działanie 
5.1 

2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych 

3. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę 

ZIT/RIT 

4. Budowa systemów indywidualnych oczyszczania ścieków w terenach 
zabudowy rozproszonej 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

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

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

4. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera;  

5. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno – 
prywatnego (tzw. projekty hybrydowe)  

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 
Priorytet inwestycyjny 6.2 

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE 
ZASOBÓW 



Działanie 5.2 Gospodarka odpadami 
Priorytet inwestycyjny 6.1 

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

Działanie 
5.2 

ZIT/RIT 

2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE 
ZASOBÓW 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

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

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

4. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera;  

5. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno – 
prywatnego (tzw. projekty hybrydowe) 

6. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;  

7. Towarzystwa budownictwa społecznego 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 5.2 Gospodarka odpadami 
Priorytet inwestycyjny 6.1 

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE 
ZASOBÓW 



Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe 
Priorytet inwestycyjny 6.3 

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

Działanie 
5.3 

Konkurs 

2. Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek 
zagrożeo 

3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, 
remont, a także zakup trwałego wyposażenia obiektów instytucji 
kultury 

OSI 

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE 
ZASOBÓW 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większośd 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 paostwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w 
celu wykonywania zadao publicznych, których ustawowym lub statutowym  celem jest 
działalnośd w zakresie kultury; 

7. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera;  

8. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publiczno – 
prywatnego (tzw. projekty hybrydowe). 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe 
Priorytet inwestycyjny 6.3 

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE 
ZASOBÓW 



Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej 
Priorytet inwestycyjny 6.4 

1. Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalnośd w 
zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej wraz z 
prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych 

Działanie 
5.4 

Projekty kluczowe 

2. Ochrona obszarów nadwodnych wraz ze zrównoważonym wykorzystaniem 
lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z prowadzeniem kampanii 
informacyjno-edukacyjnych 

3. 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) 

OSI ZIT/RIT 

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE 
ZASOBÓW 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

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

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

4. Organizacje pozarządowe;  

5. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowane przez lidera;  

6. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego (tzw. projekty hybrydowe);  

7. Paostwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Paostwowe i jego jednostki organizacyjne;  

8. Parki krajobrazowe i narodowe. 

Proponowane typy beneficjentów 

Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej 
Priorytet inwestycyjny 6.4 

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE 
ZASOBÓW 



Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych 
Priorytet inwestycyjny 5.2 

1. Wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt 
niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych 

Konkurs 

Działanie 
5.5 

Proponowane typy beneficjentów 

1. Organizacje pozarządowe 

1. Ochotnicza straż pożarna 

Proponowane grupy docelowe 

Oś priorytetowa V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE 
ZASOBÓW 



Działanie 6.1. Budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury drogowej regionu 
Priorytet inwestycyjny 7.2 

1. Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich 

Oś priorytetowa VI. TRANSPORT 

Działanie 
6.1 

Konkurs 

2. Budowa i przebudowa dróg powiatowych 

Projekty kluczowe 

Proponowane typy beneficjentów 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 



Działanie 6.2. Transport kolejowy 
Priorytet inwestycyjny 7.4 

1. Zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego 

Oś priorytetowa VI. TRANSPORT 

Działanie 
6.2 

2. Budowa, przebudowa liniowej infrastruktury kolejowej 

Projekty kluczowe 

Proponowane typy beneficjentów 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

2. PKP PLK S.A. 



Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 
Priorytet inwestycyjny 9.1 

1. Projekty inwestycyjne o zasięgu regionalnym, ukierunkowane na 
poprawę jakości i dostępności do świadczeo ochrony zdrowia 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
ZDROWOTNA 

Działanie 
10.1 

Projekty kluczowe OSI 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

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

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

4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione powyżej); 

5. Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia; 

6. Porozumienia ww. podmiotów; 

7. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa publiczno – 
prywatnego (tzw. projekty hybrydowe). 

Proponowane typy beneficjentów 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
ZDROWOTNA 

Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 
Priorytet inwestycyjny 9.1 



Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego 
oraz infrastruktury usług społecznych 

Priorytet inwestycyjny 9.1 

1. Przebudowa lub remont zdegradowanych budynków/pomieszczeo w 
celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione Działanie 

10.2 2. Przebudowa lub remont zdegradowanych budynków na potrzeby 
utworzenia Centrów Usług Społecznych 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
ZDROWOTNA 

OSI ZIT/RIT Konkurs 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

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

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

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

5. Organizacje pozarządowe;  

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);  

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

8. Instytucje kultury  

9. Porozumienia ww. podmiotów;  

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego (tzw. projekty hybrydowe). 

Proponowane typy beneficjentów 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
ZDROWOTNA 

Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego 
oraz infrastruktury usług społecznych 

Priorytet inwestycyjny 9.1 



Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
Priorytet inwestycyjny 9.2 

1. 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 

Działanie 
10.3 

2. 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 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
ZDROWOTNA 

3. 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 

OSI ZIT/RIT Konkurs 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

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

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

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

5. Organizacje pozarządowe; 

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

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

8. Przedsiębiorcy; 

9. Instytucje kultury 

10. Porozumienia ww. podmiotów; 

11. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego (tzw. projekty hybrydowe). 

Proponowane typy beneficjentów 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
ZDROWOTNA 

Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
Priorytet inwestycyjny 9.2 



Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego 
Priorytet inwestycyjny 9.2 

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

Działanie 
10.4 

2. Przebudowa oraz remont obiektów poprzemysłowych, powojskowych i 
popegeerowskich przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów 
gospodarczych lub społecznych na obszarach miejskich 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
ZDROWOTNA 

Konkurs 

3. Przebudowa lub remont zdegradowanych budynków przyczyniające się do 
likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarach 
miejskich 

Proponowane typy beneficjentów 

1. Instrument inżynierii finansowej, powołany na podstawie art. 37 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

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

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

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

5. Organizacje pozarządowe; 

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

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

8. Przedsiębiorcy; 

9. Instytucje kultury 

10. Porozumienia ww. podmiotów; 

11. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego (tzw. projekty hybrydowe). 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
ZDROWOTNA 

Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego 
Priorytet inwestycyjny 9.2 

Proponowane grupy docelowe 



Działanie 10.5 Rozwój lokalny kierowany przez społecznośd 
Priorytet inwestycyjny 9.10 

1. Realizacja projektów inwestycyjnych wynikających z Lokalnych Strategii 
Rozwoju 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
ZDROWOTNA 

Działanie 
10.5 

Konkurs 



1. Lokalne Grupy Działania; 

2. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

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

4. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z 
prawem zamówieo publicznych; 

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

6. Organizacje pozarządowe; 

7. Przedsiębiorcy; 

8. Porozumienia ww. podmiotów; 

9. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w ramach partnerstwa publiczno 
prywatnego (tzw. projekty hybrydowe) 

Proponowane typy beneficjentów 

Oś priorytetowa X. REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 
ZDROWOTNA 

Działanie 10.5 Rozwój lokalny kierowany przez społecznośd 
Priorytet inwestycyjny 9.10 



Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego 
Priorytet inwestycyjny 10.4 

1. Budowa, przebudowa  infrastruktury wychowania przedszkolnego  
wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu 
infrastrukturalnego projektu 

Oś priorytetowa XII. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 

Działanie 
12.1 

ZIT/RIT 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

2. Inne paostwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym 
lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadao publicznych w zakresie edukacji; 

3. Organizacje pozarządowe; 

4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy 
szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego  

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

6. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera. 

Proponowane typy beneficjentów 

Oś priorytetowa XII. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 

Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego 
Priorytet inwestycyjny 10.4 



Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego 
Priorytet inwestycyjny 10.4 

1. Budowa, przebudowa, remont laboratoriów dydaktycznych, sal do 
praktycznej nauki zawodu  (wraz z usuwaniem barier 
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) Działanie 

12.2 2. Wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki 
(wraz z usuwaniem barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych) 

Oś priorytetowa XII. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 

ZIT/RIT 



1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

2. Inne paostwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym 
lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadao publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego; 

3. Inne paostwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym 
lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadao publicznych w zakresie edukacji; 

4. Organizacje pozarządowe; 

5. Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego; 

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

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

8. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera. 

Proponowane typy beneficjentów 

Oś priorytetowa XII. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 

Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego 
Priorytet inwestycyjny 10.4 



Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę 
Priorytet inwestycyjny 10.4 

1. Budowa, przebudowa i rozwój  instytucji popularyzujących naukę 
wśród mieszkaoców regionu wraz z niezbędnym wyposażeniem 
odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu (w tym 
usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) 

Oś priorytetowa XII. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 

Działanie 
12.3 

Projekt kluczowy 

1. Jednostki samorządu terytorialnego;  

2. Podmioty, w których większośd udziałów lub akcji posiadają JST lub związki i stowarzyszenia 
zawarte między nimi; 

3. Organizacje pozarządowe; 

4. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych reprezentowanych przez lidera. 

Proponowane typy beneficjentów 



Alokacja w podziale na działania 
 

Lp. Oś Priorytetowa % EUR 

I  Nowoczesna gospodarka 6,9 241 046 400 

II  Cyfrowe Śląskie 4,0 140 490 000 

III  Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 7,6 262 806 216 

IV  Efektywnośd energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 21,4 744 608 205 

V  Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 6,8 237 512 697 

VI  Transport 14,5 503 926 000 

VII  Regionalny rynek pracy 6,5 226 835 543 

VIII  Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 6,0 207 983 428 

IX  Włączenie społeczne 7,5 258 993 378 

X  Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 8,4 293 107 787 

XI  Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 4,7 164 937 846 

XII  Infrastruktura edukacyjna 2,3 81 350 493 

XIII  Pomoc techniczna  3,2 110 000 000 

   Suma 100% 3 473 597 993 



Sied Regionalnych Punktów Informacyjnych  
o Funduszach Europejskich w województwie śląskim: 

 

Główny Punkt Informacyjny – UMWS 
ul. Dąbrowskiego 23 Katowice 
punktinformacyjny@slaskie.pl 

tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 

 
Zostaną ponadto wybrane 4 lokalne punkty informacyjne: 

Bielsko-Biała / Częstochowa / Rybnik / Sosnowiec 

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl


Strona informacyjna 



Dziękuję za uwagę 

 

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
 

www.rpo.slaskie.pl/Perspektywa 2014+ 
 

 


