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FUNDUSZE 

EUROPEJSKIE 

2014-2020 
 

POLSKA  

82,5 mld € 

 

16 RPO  

31,2 mld € 

 

ŚLĄSKIE RPO  

3 476 937 134 € 

11% mld € mld € mld € 



Alokacja RPO WSL 2014 – 2020 – projekt v. 7  

EFS 
978 mln € 

EFRR 
2 498,9 mln € 

 w sumie RPO WSL 3 476,9 mln € 



ZIT/RIT/OSI w ramach RPO WSL 2014-2020 

1 ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) 
dla Aglomeracji Górnośląskiej  
wraz z jej obszarem funkcjonalnym, obejmującym cały 
subregion centralny województwa śląskiego 

   

3 RIT-y (Regionalne Inwestycje Terytorialne)  
dla trzech ośrodków regionalnych  
tj. Częstochowy, Bielska-Białej, Rybnika  
wraz z ich obszarami funkcjonalnymi, 
obejmującymi całe obszary subregionów 

  

  OSI - Obszary Strategicznej Interwencji: Bytom, Radzionków 
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w sumie 3 476,9 mln €  

124,7 € 
mln  
OSI 

2 244,4 € mln 

RPO 

1 107,8 € 
mln 

ZIT/RIT 



Alokacja RPO WSL 2014-2020 (EUR) – projekt v. 7 



Oś Priorytetowa I  Nowoczesna gospodarka 

 Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości  
(w tym akademickich) 

 
 Badania, rozwój i innowacje w sektorze 

przedsiębiorstw 
 
 Rozwój sektora badawczo-rozwojowego, 

wdrożenie efektów badań 
 

 

Zgodność przedsięwzięć  z RIS WSL 2013-2020. 



Oś Priorytetowa II  Cyfrowe Śląskie 

  Wsparcie rozwoju e-usług publicznych 

 

 Wsparcie rozwoju oraz zwiększenie dostępu obywateli 
i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych 

 

 Wsparcie cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów 
kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych 
i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, 
otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych 
zasobów.  

 

 
Realizowane projekty z zakresu e-administracji powinny być zintegrowane 

 z platformami: e-PUAP i PEUP (SEKAP) oraz zakładać kompatybilność  
z innymi systemami wyższego i niższego rzędu. 



Oś Priorytetowa III  
Wzmocnienie konkurencyjności MŚP  

 Pozyskanie i implementacja innowacji  
w procesach i produktach 

 
 Inwestycje w nowoczesne rozwiązania i technologie  

teleinformatyczne 
 
 Rozwój instrumentów finansowych  jako drogi  

do zwiększenia konkurencyjności mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw w regionie 

 
 Rozwój istniejących inkubatorów  przedsiębiorczości  

(w tym akademickich) 
 
 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych typu brownfield na 

potrzeby MŚP. 
 

 

 

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie będzie 
obejmowało dostępu do Internetu dla przedsiębiorstw. 



Oś Priorytetowa IV 
Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 

 Poprawa efektywności energetycznej  
w przedsiębiorstwach 

 
 Efektywność energetyczna i OZE  

w infrastrukturze publicznej 
i mieszkaniowej 

 
 Zwiększona atrakcyjność transportu 

publicznego dla pasażerów 
 
 Budowa i modernizacja instalacji  

do produkcji energii w wysokosprawnej 
kogeneracji. 
 

 

 

Przedsięwzięcia  
winny wpisywać się 

 między innymi w strefy 
zdiagnozowane  
w wojewódzkim  

programie ochrony powietrza. 



Oś Priorytetowa V  Ochrona środowiska  
i efektywne wykorzystywanie zasobów 

 Zwiększenie potencjału wyposażenia służb 
ratowniczych 
 

 Budowa/rozwój/modernizacja zakładów 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych 
 

 Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest 
 

 Wzmocnienie mechanizmów ochrony  
bioróżnorodności w regionie 
 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego. 
 

 

 

 

Działania mogą być realizowane  
na obszarach Natura 2000  

oraz powinny wpisywać się w: 
Krajowy Program Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych (KPOŚK)  
i Wojewódzki Plan Gospodarki 

Odpadami (WPGO)  



Oś priorytetowa VI  Transport 

 Budowa i rozbudowa kluczowej 
infrastruktury drogowej regionu  
 
 

 Transport kolejowy, w tym:  
zakup taboru oraz budowa  
i modernizacja infrastruktury kolejowej. 
 

 

Wsparcie w infrastrukturę drogową dotyczyć będzie projektów 
w największym stopniu poprawiających dostępność dróg sieci TEN-T 

 



 
Oś priorytetowa VII   
Regionalny Rynek Pracy 
 

 Wzrost aktywności zawodowej osób 
pozostających bez zatrudnienia 
 

 Aktywizacja pracodawców w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy 
 

 Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
 

 Złagodzenie skutków restrukturyzacji 
przedsiębiorstw w regionie 
 

 Dotacje i pożyczki dla osób planujących 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 
 
 

Rozwój przedsiębiorczości jest jednym z najważniejszych elementów 
rozwoju gospodarki w większości krajów Unii Europejskiej 



Oś priorytetowa VIII  
Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

 Rozwój warunków sprzyjających godzeniu życia 

zawodowego i  prywatnego (usługi opiekuńcze nad 

dziećmi do 3 roku życia) 

 Poprawa kompetencji i kwalifikacji kadr 

pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP zgodnie 

z ich potrzebami 

 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki  

i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie  

w zatrudnieniu i powrót do pracy 

 Wzrost transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki 

a gospodarką. 

 

 

 
Wsparcie skoncentrowane na popytowym kreowaniu miejsc pracy.   
Zgodność branż z RIS Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. 



Oś priorytetowa IX 
Włączenie społeczne 

 Działania na rzecz integracji grup wykluczonych  

lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 

społeczności lokalnych  zamieszkujących obszary 

zdegradowane i peryferyjne 

 Wzrost dostępu i jakości do usług 

społecznych/zdrowotnych zapobiegających ubóstwu  

i wykluczeniu społecznemu 

 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej 

 Wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze 

ekonomii społecznej w regionie 

 . 

Kierunki wsparcia zostaną określone zgodnie z Krajowym  Programem  
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.  



Oś priorytetowa X  
Rewitalizacja i infrastruktura zdrowia 

 Rewitalizacja obiektów zdegradowanych  

wraz z przeznaczeniem ich na cele społeczne  

lub socjalne, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu  

 

 Kompleksowa rewitalizacja obszarów wskazanych 

w Lokalnych Programach Rewitalizacji 

 

 Poprawa dostępności i efektywności systemu ochrony 

zdrowia i usług medycznych.  

 

 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem 
 i wykluczeniem społecznym jest zgodny z kierunkami wskazanymi w Programie 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 



Oś priorytetowa XI  
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie 
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia 
się przez całe życie 

 Wsparcie współpracy pomiędzy: szkołami  
i placówkami  kształcenia zawodowego  
z pracodawcami w celu podniesienia jakości 
kształcenia (organizacja staży i praktyk zawodowych) 

 

 

Poziom edukacji przekłada się na jakość kapitału ludzkiego 
 i w konsekwencji jakość zasobów pracy – z drugiej strony to 

zapotrzebowanie na kwalifikacje wyznacza lub powinno w dużym stopniu 
wyznaczać kierunek zmian w edukacji. 

 Poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej   
 oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe 

 i potwierdzanie nabytych kompetencji. 



Oś priorytetowa XII  
Infrastruktura edukacyjna 

 Inwestycje w infrastrukturę wychowania 
przedszkolnego wraz z wyposażeniem 
 

 Budowa, przebudowa, remont laboratoriów 
dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu 
(w tym usuwanie barier architektonicznych) 
 

 Inwestycje w infrastrukturę instytucji 
upowszechniających naukę i podstawy 
innowacji 
 

 Programy oceny i potwierdzania wiedzy  
i umiejętności uzyskanych w sposób 
nieformalny. 
 

 

 

Ważne aby stworzyć dla 
uczniów takie warunki,  

które pozwolą na ich lepsze 
odnalezienie się  

na konkurencyjnym rynku 
pracy. 



Główny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

 
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C 

punktinformacyjny@slaskie.pl  
tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl


Dziękuję za uwagę 
 
 www.rpo.slaskie.pl 


