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

Lp. Oś Priorytetowa % EUR 

I  Nowoczesna gospodarka 7,05 245 150 658 

II  Cyfrowe Śląskie 2,76 96 000 000 

III  Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 8,78 305 262 417 

IV  Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 22,92 796 776 955 

V  Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 5,99 208 163 836 

VI  Transport 13,60 473 000 000 

VII  Regionalny rynek pracy 6,45 224 399 455 

VIII  Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 5,40 187 758 656 

IX  Włączenie społeczne 7,51 260 993 378 

X  Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 8,44 293 437 140  

XI  Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 5,61 194 894 146 

XII  Infrastruktura edukacyjna 2,33 81 100 493 

XIII  Pomoc techniczna  3,16 110 000 000 

   Suma 100% 3 476 937 134 



Wsparcie przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020 

I Nowoczesna gospodarka 

III Konkurencyjności MŚP 

IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka 
niskoemisyjna 

X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 

W zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wsparcie  

dla przedsiębiorstw jest możliwe w ramach niżej wymienionych Osi priorytetowych: 



Oś Priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 

Tworzenie lub rozwój istniejącej 
infrastruktury badawczej  
w przedsiębiorstwach 

Prace badawczo-rozwojowe 
prowadzone przez przedsiębiorstwa 
zakończone wdrożeniem wyników 
prac B+R 

Wszystkie przedsięwzięcia w ramach 
osi priorytetowej I muszą być zgodne 
z RIS WSL 2013-2020 

Uruchomienie pierwszej produkcji  
wyników badań naukowych  



Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP  

Pozyskanie i implementacja innowacji  
produktowych i procesowych 

Inwestycje w rozwiązania 
teleinformatyczne służące rozwojowi 
produktów i usług opartych na 
technologiach informacyjno-
komunikacyjnych 

Wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału 
zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów 
finansowych przyczyniających się do 
zwiększenia konkurencyjności mikro, małych  
i średnich przedsiębiorstw z regionu 



Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP  

Rozwój istniejących inkubatorów 
przedsiębiorczości oraz akademickich 
inkubatorów przedsiębiorczości 

Wsparcie pośrednie dla MŚP przewidziane jest poprzez: 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych typu 
brownfield na potrzeby MŚP 



Oś Priorytetowa IV  
Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 

Modernizacja i rozbudowa linii 
produkcyjnych na bardziej efektywne 
energetycznie 

Poprawa efektywności energetycznej  
w przedsiębiorstwach 

Produkcja i dystrybucja energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
(wyłącznie na potrzeby własne 
przedsiębiorstwa) 

Typy projektów, planowane w Osi priorytetowej IV RPO WSL 2014-
2020 co do zasady dedykowane przedsiębiorcom, realizowane będą 

za pomocą instrumentów finansowych 



Oś priorytetowa X  
Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna 

Zagospodarowanie przestrzeni miejskich 
poprzez  przebudowę oraz remont 
obiektów poprzemysłowych, 
powojskowych i popegeerowskich oraz 
przebudowie lub remont 
zdegradowanych budynków 

Tego typu projekty, planowane w Osi priorytetowej X 
Rewitalizacja i Infrastruktura społeczna i zdrowotna  
RPO WSL 2014-2020, realizowane będą w ramach 
kontynuacji inicjatywy JESSICA lub zastosowania 
podobnego instrumentu w formule konkursowej 



Wsparcie przedsiębiorstw w ramach RPO WSL 2014-2020 

VII Regionalny Rynek Pracy 

VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

W zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcie  

dla przedsiębiorstw jest możliwe w ramach niżej wymienionych Osi priorytetowych: 



Oś Priorytetowa VII  Regionalny Rynek Pracy 

Wsparcie procesu tworzenia 
przedsiębiorstw i rozpoczynania 
działalności gospodarczej wyłącznie dla 
osób niepracujących i nieaktywnych 
zawodowo 

Operacje  planowane w Osi priorytetowej VII RPO WSL 
2014-2020  będą  wrażane za pomocą bezzwrotnych dotacji 

jak  i instrumentów finansowych 

Wsparcie przedsiębiorstw sektora MŚP 
znajdujących się w sytuacji kryzysowej, 
zapobieganie sytuacjom kryzysowym 



Oś priorytetowa VIII 
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

Środki na kształcenie, szkolenie i doradztwo dla przedsiębiorców  i ich 
pracowników będą  dystrybuowane   w sposób popytowy 

(podmiotowy system  finansowania usług rozwojowych dla 
przedsiębiorców i ich pracowników) 

Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, 
szkoleniowych zgodnych z potrzebami 
przedsiębiorstwa  

Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników 
zgodnie z  potrzebami pracodawców 



Oś priorytetowa XI 
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

 Wsparcie współpracy pomiędzy: 

 szkołami i placówkami  kształcenia 

zawodowego z otoczeniem w tym 

zwłaszcza z pracodawcami w celu 

podniesienia jakości kształcenia 

(organizacja staży i praktyk 

zawodowych) 



Strona informacyjna 



Dziękuję za uwagę 
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