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Środa z Funduszami… 
 

ogólnopolski cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych wprowadzających do tematyki funduszy na 
lata 2014–2020. Spotkania pn. „Środa z Funduszami” są organizowane w całej Polsce przez Punkty 

Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 12.00. 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 



Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) 
projekt realizowany pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

 
w województwie śląskim Sieć PIFE funkcjonuje od 1 lipca 2014 r. i obejmuje: 
 
• Główny Punkt Informacyjny – Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego  

       Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

• Lokalne Punkty Informacyjne: 
 

• Bielsko-Biała 

• Częstochowa 

• Rybnik 

• Sosnowiec 

zostaną wyłonione w drodze konkursu 
(informacja o konkursie na stronach internetowych: 

efs.slaskie.pl / rpo.slaskie.pl) 



Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich - usługi: 
 
• udzielanie informacji nt. funduszy europejskich dostępnych w regionie i kraju 

(bezpośrednia / telefoniczna obsługa klienta, odpowiedzi na pytania 
przesłane drogą elektroniczną i tradycyjną); 

• organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI); 

• spotkania informacyjne i szkolenia; 

• konsultacje pogłębione – na etapie przygotowania / realizacji projektu; 

• konsultacje w siedzibie beneficjenta (dla osób niepełnosprawnych); 



Główny Punkt Informacyjny 



Nasi konsultanci 
podczas  MPI 



Nowa perspektywa finansowa  
w Unii Europejskiej  
na lata 2014-2020 



Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020 
 

Dotychczasowa obecność funduszy europejskich w Polsce: 

• fundusze przedakcesyjne (Phare, SAPARD, ISPA) 

• 2004-2006 (ZPORR, SPO RZL) 

• 2007-2013 (RPO WSL, PO KL) 

 

• 2014-2020 – nowe cele, nowe ramy prawne, nowe instrumenty; 



Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020 
 
Realizacja celów Strategii Europa 2020 
 
Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: 
inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe  
i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym 
naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Strategia 
koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia, 
innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu i energii.  
 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm


Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020 
 
 

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020  

Polska otrzyma łącznie ok. 82,5 mld euro 
z EFRR, EFS i FS 

alokacja na RPO WSL 2014-2020: 3,47 mld euro 
(w tym ok. 28% EFS i 72% EFRR) 



Obszary wsparcia  - cele tematyczne polityki spójności 2014-2020: 
 
 

1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-
komunikacyjnych; 

3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego  
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR); 

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; 

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem; 

6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania 
zasobami;  



Obszary wsparcia  - cele tematyczne polityki spójności 2014-2020: 
 
 

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszej infrastruktury sieciowej;  

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników; 

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;  

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

11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz 
sprawności administracji publicznej; 



Programy operacyjne w Polsce w latach 2014-2020  
w ramach polityki spójności: 

 
 





Unia Europejska  
• Strategia Europa 2020;  
• pakiet rozporządzeń; 
 

Polska  
• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności  

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;  
• Umowa Partnerstwa; 
• Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju; 
• krajowe programy operacyjne 
 

Województwo Śląskie 
• Kontrakt  terytorialny 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;  
• Uszczegółowienie RPO WSL na lata 2014-2020; 

• wytyczne, zasady itp. 

Podstawy prawne dla Funduszy Europejskich w nowym okresie programowania 
– główne dokumenty: 



Aktualny stan prac 
 

Zatwierdzone: 
Umowa Partnerstwa; 
Ustawa wdrożeniowa; 
Kontrakt terytorialny; 
 

W dniu 18 grudnia 2014 r. zatwierdzony został przez Komisję Europejską ostateczny kształt 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zatwierdzona 
została również część programów krajowych. 
 
Pierwsze konkursy planowane są pod koniec I kwartału 2015 
 
W przygotowaniu: Uszczegółowienie RPO WSL na lata 2014-2020 oraz pakiet wytycznych, a także 
harmonogram konkursów na rok 2015. 



Wsparcie dla jednostek  
samorządu terytorialnego 

ze środków Unii Europejskiej  
w latach 2014-2020 



OŚ PRIORYTETOWA I – Nowoczesna Gospodarka 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 1a - udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności  
do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności 
tych, które leżą w interesie Europy 
 
Wsparcie kierowane jest na obszary określone jako inteligentne specjalizacje w Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, w tym nowe specjalizacje oraz wynikające  
z procesu przedsiębiorczego odkrywania. Realizacja priorytetu inwestycyjnego 1a przyczyni się do realizacji 
następującego celu szczegółowego: zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. 
 
Typy przedsięwzięć:  
Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza: rozwój kluczowej infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań 
naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. 
 

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
Wsparcie kluczowej infrastruktury badawczo-rozwojowej realizowane będzie w trybie konkursowym. 

 
 
 
 



OŚ PRIORYTETOWA II – Cyfrowe Śląskie 
 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 2c - wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e- uczenia się,  
e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia 
 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego 2c przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego: 
większa dostępność e-usług publicznych. 
 
Priorytetowe wsparcie uzyskają usługi cyfrowe, w następujących obszarach: 
o ochrona zdrowia,  
o administracja publiczna,  
o informacja przestrzenna (zgodnie z dyrektywą INSPIRE),  
o wspieranie przedsiębiorczości i prowadzenie działalności gospodarczej,  
o digitalizacja zasobów nauki, kultury,  
o bezpieczeństwo publiczne. 



Typy przedsięwzięć: 
Wsparcie rozwoju cyfrowych 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.  

 
 
Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
W ramach priorytetu inwestycyjnego 2c przewidywany jest konkursowy oraz pozakonkursowy 
tryb wyboru projektów.  



OŚ PRIORYTETOWA III – ROZWÓJ MŚP 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie 
gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym 
również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 
 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego 3a przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 
szczegółowego: ulepszone warunki do rozwoju MŚP. 
 

W ramach PI 3a rozwijane będą usługi doradcze i szkoleniowe za pośrednictwem inkubatorów przedsiębiorczości oraz 
akademickich inkubatorów przedsiębiorczości dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw korzystających  
z infrastruktury.  
 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 3a dofinansowanie uzyskają również projekty przyczyniające się do ponownego 
wykorzystania na cele gospodarcze terenów typu brownfield. 
 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 3a dopuszcza się również inwestycje w infrastrukturę TIK niezbędną  
do udoskonalania usług świadczonych na rzecz MŚP oraz niezbędną do kompleksowego uzbrojenia terenu 
inwestycyjnego. 

 



Typy przedsięwzięć: 
• Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców,  
• Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield: przygotowanie terenów 

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

 
Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
Działania dotyczące wsparcia Inkubatorów Przedsiębiorczości. 
Planowaną formą wsparcia w ramach przedsięwzięć realizowanych przez inkubatory 
przedsiębiorczości oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości jest tryb konkursowy. 
 
Działania dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych. 
W celu zwiększenia efektywności i komplementarności wsparcia w zakresie zagospodarowania 
obszarów zdegradowanych interwencja planowana jest do realizacji w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 



OŚ PRIORYTETOWA IV – EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  
I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4a - wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 
 

W ramach osi priorytetowej IV RPO WSL 2014-2020, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4a wyznaczono jeden cel 
szczegółowy: zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 
 

Wsparcie przewiduje w szczególności budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji  
i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak: biomasa, słońce, woda, geotermia, wiatr, w tym 
instalacji kogeneracyjnych. Dopuszcza się realizację przedsięwzięć w formule ESCO, która z założenia stanowi formę 
pomocy publicznej. 
 

Typy przedsięwzięć: 
Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. 
 

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 

Typy projektów, wpisujące się w priorytet inwestycyjny 4a, realizowane będą w ramach trybu konkursowego.   



PRIORYTET INWESTYCYJNY 4c - wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 
energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 
publicznych i w sektorze mieszkaniowym 
 

W ramach osi priorytetowej IV RPO WSL 2014-2020, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4c 
wyznaczono jeden cel szczegółowy: zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym  
i mieszkaniowym. 
 

Typy przedsięwzięć: 
• Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł 
ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła. Budowa instalacji OZE  
w modernizowanych energetycznie budynkach. 

 

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
Typy projektów, wpisujące się w priorytet inwestycyjny 4c realizowane będą w ramach trybu 
konkursowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 4e - promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące  
na zmiany klimatu 
 

W ramach osi priorytetowej IV RPO WSL 2014-2020, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 
4e wyznaczono jeden cel szczegółowy: zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów. 
 

Typy przedsięwzięć: 
• Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły 

przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, bus pasy). 
• Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS). 
• Zakup taboru autobusowego i tramwajowego na potrzeby transportu publicznego wraz z budową 

infrastruktury. 
• Budowa i przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej. 
• Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia. 
 

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: Typy projektów, wpisujące się w priorytet inwestycyjny 4e  
        realizowane będą w ramach trybu konkursowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 4g - promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła  
i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 
 
 

W ramach osi priorytetowej IV RPO WSL 2014-2020, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4g 
wyznaczono jeden cel szczegółowy: zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej 
kogeneracji. 
 

Typy przedsięwzięć: 
Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji. 
 

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
Typ projektu planowany w osi priorytetowej IV RPO WSL 2014-2020, wpisuje się w priorytet 
inwestycyjny 4g i realizowany będzie w ramach trybu konkursowego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



OŚ PRIORYTETOWA V – Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 5b - wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje 
zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów 
zarządzania klęskami i katastrofami 
 

W ramach osi priorytetowej V RPO WSL 2014-2020, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 5b 
wyznaczono jeden cel szczegółowy: lepsze wyposażenie służb ratowniczych. 
 

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

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
Typ projektu, planowany w osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie 
zasobów RPO WSL 2014-2020, wpisuje się priorytet inwestycyjny 5b i realizowany będzie w trybie 
konkursowym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 6a - inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia 
zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie 
 
W ramach osi priorytetowej V RPO WSL 2014-2020, w zakresie PI 6a wyznaczono jeden cel szczegółowy: 
zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych (azbest). 
 
Typy przedsięwzięć:  
• Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
• Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. 
 
Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
Typy projektów, wpisujące się w priorytet inwestycyjny 6a realizowane będą w ramach trybu 
konkursowego. 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 6b - inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 
określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza  
te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie 

 
W ramach osi priorytetowej V RPO WSL 2014-2020, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 6b wyznaczono jeden cel 
szczegółowy: zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą 
dotyczącą ścieków komunalnych. 

 
Typy przedsięwzięć: 
• Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci 

kanalizacji deszczowej. 
• Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. 
• Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.  
• Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę. 
 
Opis kierunkowych zasad wyboru projektów:  
Typy projektów, wpisujące się w priorytet inwestycyjny 6b realizowane będą w ramach trybu konkursowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 6c - zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego. 
 
W ramach osi priorytetowej V RPO WSL 2014-2020, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 
6c wyznaczono jeden cel szczegółowy: zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu. 
 

Wspierane będą następujące przedsięwzięcia: 
• Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
• Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów przynależnych do Szlaku 

Zabytków Techniki. 
 
Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
Typy projektów, wpisujące się w priorytet inwestycyjny 6c realizowane będą w ramach trybu 
konkursowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 6d - ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona  
i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000”  
i zieloną infrastrukturę . 
 

W osi priorytetowej V RPO WSL 2014-2020, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 6d wyznaczono jeden 
cel szczegółowy: wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej w regionie. 
 

Typy przedsięwzięć: 
• Kompleksowe projekty z zakresu ochrony, poprawy i odtwarzania stanu siedlisk przyrodniczych  

i populacji gatunków. 
• Zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowania obcych gatunków inwazyjnych. 
• Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub 

ochrony różnorodności biologicznej wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych. 
• Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy Infrastruktury użytku 

publicznego. 
 

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów - typy projektów, wpisujące się w priorytet inwestycyjny 6d realizowane 
będą w ramach trybu konkursowego oraz pozakonkursowego uwzględniającego kompleksowe, ponadlokalne podejście 
do poprawy ochrony różnorodności biologicznej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



OŚ PRIORYTETOWA VI – Transport 
 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7b - zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 
 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego 7b przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 
szczegółowego: lepsza dostępność głównych szlaków drogowych województwa. 
 

Typy przedsięwzięć: 
Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich.  
 
Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
Wybór projektów dotyczących wsparcia infrastruktury drogowej w zakresie dróg wojewódzkich będzie 
odbywał się w trybie konkursowym. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



PRIORYTET  INWESTYCYJNY 7d - rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości  
i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących 
zmniejszeniu hałasu. 
 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego 7d przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 
szczegółowego: lepsze warunki wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich. 
 
 

Typy przedsięwzięć: 
• Zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego.  
• Budowa, przebudowa liniowej infrastruktury kolejowej. 
 
 

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
Wybór projektów dotyczących wsparcia infrastruktury kolejowej odbywał się będzie w trybie 
konkursowym. 
 



OŚ PRIORYTETOWA VII – Regionalny Rynek Pracy 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo,  
w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalny inicjatyw na rzecz 
zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników. 
 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego 8i przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 
szczegółowego: wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. 
 

Typy operacji planowane do realizacji w ramach PI 8i: 
• Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki 

zawodowej.  
• Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub 

zdobycia nowych umiejętności i kompetencji. 
• Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców 

jak i przedsiębiorców. 
• Realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES zdiagnozowanych na podstawie 

analiz społeczno-gospodarczych regionu*.  
• Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 
 

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
W ramach priorytetu inwestycyjnego 8i ze względu na zakres planowanego wsparcia oraz jego charakter planuje się 
realizację wsparcia zarówno w formule konkursowej, jak i pozakonkursowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 8iii - praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 
 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego 8iii przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 
szczegółowego: 
rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 
 
 

Typy operacji planowane do realizacji w ramach PI 8iii: 
• Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
• Preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.  
• Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności. 
 
Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
W ramach priorytetu inwestycyjnego 8iii realizowany będzie tryb konkursowy. 
 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 8v - przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian. 
 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego 8v przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego: 
złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie. 
 

Typy operacji planowane do realizacji w ramach PI 8v: 
• Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, 

przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 
• Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające 

proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów 
zarządzania oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 

 
Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
W ramach priorytetu inwestycyjnego 8v planuje się realizację w formule konkursowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



OŚ PRIORYTETOWA VIII – Regionalne  kadry  gospodarki opartej na wiedzy 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8iv - równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 
zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości 
wynagrodzeń za taką samą pracę. 
 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego 8iv przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego: 
poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia. 
 

Typami operacji realizowanymi w ramach PI 8iv będą: 
• Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych), klubów dziecięcych.  
• Wsparcie dla tworzenia nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących.  
• Wsparcie dla tworzenia i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie  

o opiece nad dziećmi do lat 3.  
• Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących 

się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.  
 

W ramach priorytetu inwestycyjnego 8iv stosowany będzie konkursowy tryb wyboru projektów. 
 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 8vi - aktywne i zdrowe starzenie się. 
 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego 8vi przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego: 
poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie  
w zatrudnieniu i powrót do pracy. 
 

Typy operacji planowane do realizacji w ramach PI 8vi: 
• Opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy  

i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami. 
• Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, 

szyjki macicy. 
• Wdrażanie programów zdrowotnych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.  
• Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem 

działań szkoleniowych.  
• Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na 

zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia. 
 

W ramach priorytetu inwestycyjnego realizowany będzie tryb konkursowy. Dopuszcza się zastosowanie realizacji 
projektów grantowych. 

 



OŚ PRIORYTETOWA IX – Włączenie społeczne 
 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9i - aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 
 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego 9i przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego: 
wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 
 
 

Typy operacji planowane do realizacji w ramach PI 9i:  
• Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, 
społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji PAI) ukierunkowane na aktywizację 
społeczno-zawodową.  



• Wsparcie reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów działających na rzecz 
aktywizacji społecznej i zawodowej, w szczególności w Centrum Integracji Społecznej, Klubie 
Integracji Społecznej, Zakładzie Aktywności Zawodowej, Warsztacie Terapii Zajęciowej (których 
podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), w tym tworzenie miejsc pracy w już 
funkcjonujących podmiotach jak i wspieranie tworzenia nowych podmiotów, zgodnie ze 
zdiagnozowanymi potrzebami.  

• Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 
• Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży  

z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych 
poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych 

 
Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
W ramach PI 9i stosowany będzie tryb konkursowy jak i pozakonkursowy wyboru projektów. 



Realizacja priorytetu inwestycyjnego 9i przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego: 
wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary 
zdegradowane i peryferyjne. 
 

Typy operacji planowane do realizacji w ramach PI 9i: 
• Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności 

uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności, z uwzględnieniem działań: 
• opartych o samopomoc i wolontariat, 
• środowiskowych, 
• prozatrudnieniowych, 
• edukacyjnych, 
• kulturalnych jako uzupełniających. 

 

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
W ramach PI 9i realizowany będzie tryb konkursowy wyboru projektów, w tym realizacja projektów 
grantowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



PRIORYTET INWESTYCYJNY - 9iv ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości 
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.  
 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego 9iv przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego: 
wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. 
 
Typy operacji realizowane w ramach celu 1 PI 9iv: 
• Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny:  

• wsparcie dla tworzenia lub działalności placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i 
młodzieży,  

• rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą,  
• wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług 

realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej,  
• rozwijanie asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako 

wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



• Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług 
świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych, skierowanych do osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej. 

• Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  
z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia (nie wyklucza się 
wsparcia form instytucjonalnych w przypadku gdy jest to związane ze stanem zdrowia osób zależnych) 

• Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych niż wymienione powyżej, 
wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych 
społecznie zgodnie z kierunkami określonymi na poziomie wytycznych horyzontalnych w zakresie 
zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. 

 

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
W ramach PI 9iv realizowany będzie konkursowy tryb wyboru projektów. Tryb pozakonkursowy będzie 
realizowany wyłącznie na zasadach określonych w UP w zakresie zadań wynikających z ustawy  
o samorządzie województwa oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach 
polityki prorodzinnej (adopcje). Dopuszcza się zastosowanie realizacji projektów grantowych. 



• wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie. 
 

Typy operacji realizowane w ramach celu 2: 
• Działania przeciwdziałające negatywnym procesom demograficznym, poprzez zapewnienie dostępu do usług 

zdrowotnych w zakresie: 
• kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem,  
• wczesnej diagnostyki i leczenia wad rozwojowych dzieci, 
• diagnozowania i leczenia chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, zwiększających zagrożenie 

ubóstwem w przyszłości, 
• opracowania i wdrożenia programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością  

i niepełnosprawnych, 
 

• Działania w zakresie zwiększenia dostępu i jakości usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie  
z kierunkami określonymi na poziomie wytycznych horyzontalnych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć  
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. 

 

W ramach PI 9iv realizowany będzie konkursowy tryb wyboru projektów. Dopuszcza się zastosowanie realizacji 
projektów grantowych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 9v - wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej  
w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu  
do zatrudnienia.  
 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego 9v przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 
szczegółowego: wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w regionie. 
 

Typy operacji realizowane w ramach PI 9v: 
• Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania 

podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii 
społecznej oraz wspieranie powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej.  

• Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów 
ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących 
przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy.  

• Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych na poziomie lokalnym, w szczególności w zakresie wsparcia dla 
budowy i funkcjonowania partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i tworzenia 
lokalnych kooperatyw oraz usług animacji lokalnej na rzecz rozwoju organizacji obywatelskich oraz partycypacji 
społecznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



 
• Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł 

finansowania podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną 
oraz uzupełniająco instytucji wspierających ekonomię społeczną. 

• Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej. 
 
 
Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
W ramach PI 9v realizowany będzie konkursowy jak i pozakonkursowy tryb wyboru projektów - 
pozakonkursowy wyłącznie na zasadach określonych w UP, w zakresie zadań wynikających z ustawy  
o samorządzie województwa tj.: koordynowania działań na rzecz sektora ekonomii społecznej  
w regionie. Dopuszcza się realizację projektów grantowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



 OŚ PRIORYTETOWA X – Rewitalizacja  oraz  infrastruktura  
społeczna i zdrowotna 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9a - inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju 
krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia 
społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług 
instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych. 
 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego 9a przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego: lepszy dostęp  
do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. 
 

Typy przedsięwzięć:  
• Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach, w celu adaptacji ich  

na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.  
• Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia 

Centrów Usług Społecznych. 
 

Typy projektów, wpisujące się w priorytet inwestycyjny 9a realizowane będą w ramach trybu konkursowego, w przypadku 
obszarów strategicznej interwencji na rzecz infrastruktury społecznej – część środków zostanie objęta procedurą pozakonkursową. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 9b - wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 
 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego 9b przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego: 
zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny. 
 

Typy przedsięwzięć: 
• Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach 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 roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów)  
w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów 
gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

• Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz  
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub 
społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 
 

Typy projektów, wpisujące się w priorytet inwestycyjny 9b realizowane będą w ramach trybu konkursowego, w przypadku 
obszarów strategicznej interwencji na rzecz restrukturyzacji i rewitalizacji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze 
– część środków zostanie objęta  procedurą pozakonkursową. 
 



OŚ PRIORYTETOWA XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10i - ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek 
kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 
 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego 10i przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego: wzrost dostępu 
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim. 
 

Typy operacji realizowane w ramach PI 10i: 
• Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc przedszkolnych 

oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:  
• utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń i/lub 

doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,  
• podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, w tym wydłużenie godzin pracy placówek,  
• wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć 

wspierających/specjalnych w placówkach wychowania przedszkolnego. 
 

W ramach priorytetu inwestycyjnego ze względu na zakres planowanego wsparcia oraz jego charakter planuje się   
      realizację wsparcia w formule konkursowej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



Realizacja priorytetu inwestycyjnego 10i przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego: 
wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego. 
 

Typy operacji realizowane w ramach PI 10i: 
• Działania przygotowujące uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do efektywnego 

wejścia na rynek pracy, w tym rozwijanie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz 
kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne  
i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia 
się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość); 

• Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego (w powiązaniu z zaplanowanymi  
w projekcie zajęciami).  
 

Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
W ramach priorytetu inwestycyjnego ze względu na zakres planowanego wsparcia oraz jego charakter 
planuje się realizację wsparcia zarówno w formule konkursowej, jak i pozakonkursowej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 10iii - wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze 
formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, 
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek 
kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji 
 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego 10iii przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego: wzrost 
kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców 
województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach. 
 

Typy operacji realizowane w ramach PI 10iii: 
• Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane 

nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności 
ICT i znajomości języków obcych. 

 
Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
W ramach Priorytetu ze względu na zakres planowanego wsparcia oraz jego charakter planuje się 
realizację wsparcie zarówno w formule konkursowej. 
 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 10iv - lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb 
rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania 
umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się 
poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.  
 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego 10iv przyczyni się do osiągnięcia następującego celu szczegółowego: 
wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez poprawę 
efektywności realizowanego wsparcia. 
 

Typy operacji realizowane w ramach PI 10iv: 
• Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we 

współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności 
nauczycieli zawodu. 

• Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



• Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji 
lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego.  

• Kursy umiejętności zawodowych.  
• Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych.  
• Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.  
• Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności  

i kwalifikacji zawodowych.  
• Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób pozaformalny 

i nieformalny.  
• Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, 

uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. 
 
Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
W ramach priorytetu inwestycyjnego ze względu na zakres planowanego wsparcia oraz jego charakter 
planuje się realizację wsparcia w formule konkursowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



OŚ PRIORYTETOWA XII – Infrastruktura edukacyjna  
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 10a - inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz 
zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej  
i szkoleniowej 
 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego 10a przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 
szczegółowego: zwiększona liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego. 
 

Typy przedsięwzięć: 
• Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego: przebudowa, budowa przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 
wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

 

Typy projektów, wpisujące się w priorytet inwestycyjny 10a realizowane będą w ramach trybu 
konkursowego.  
 



Realizacja priorytetu inwestycyjnego 10a przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 
szczegółowego: 
• zwiększone kompetencje uczniów szkół kształcących w zawodach. 
 

Typy przedsięwzięć 
• Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek kształcących w zawodach: przebudowa, budowa, 

remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym 
przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 
Opis kierunkowych zasad wyboru projektów 
Typy projektów, wpisujące się w priorytet inwestycyjny 10a realizowane będą w ramach trybu 
konkursowego. 
 



Realizacja priorytetu inwestycyjnego 10a przyczyni się do osiągnięcia następującego celu 
szczegółowego: zwiększona liczba osób odwiedzających instytucje paramuzealne. 
 

Typy przedsięwzięć: 
• Inwestycja w infrastrukturę instytucji upowszechniającej naukę i postawy innowacyjne: 

przebudowa, budowa, remont obiektów wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym 
przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 
Opis kierunkowych zasad wyboru projektów: 
Wybór nastąpi w ramach trybu pozakonkursowego. 



Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020  
(zaakceptowany przez KE 05.12.2014 r.)  

 
OŚ PRIORYTETOWA I- Powszechny dostęp do szybkiego Internetu 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 2a Poszerzanie zakresu dostępności do łączy szerokopasmowych oraz wprowadzanie 
szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej 
 

Cel szczegółowy 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu  
o wysokich przepustowościach. 

Rolą środków publicznych będzie uzupełnianie inwestycji prywatnych i ich pobudzanie. Wsparciem będą objęte 
projekty w zakresie budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych wraz z niezbędnymi odcinkami  
do węzłów sieci dystrybucyjnych lub szkieletowych, a także z sieciami szkieletowymi  
i dystrybucyjnymi.  

Wsparcie może być udzielane także na budowę/rozbudowę i przebudowę pasywnej infrastruktury 
szerokopasmowej oraz na roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej związane z infrastrukturą 
szerokopasmową. 



OŚ PRIORYTETOWA III - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 
 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się,  
e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia 
 

Cel szczegółowy 5: Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym  
e-usług publicznych. 

 

• Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 

Prowadzone działania będą ukierunkowane na naukę korzystania z usług elektronicznych w takich 
obszarach, jak np.: sprawy obywatelskie, ochrona zdrowia, świadczenia społeczne, podatki i cła, 
prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości, czy też z zakresu ISP, w tym 
informacji przestrzennej oraz cyfrowych zasobów kultury i nauki. 



• Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej 

Działanie zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań, ukierunkowanych na e-aktywizację osób  
o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych, celem ich podniesienia i rozwoju poprzez 
praktyczne stosowanie, np. poprzez naukę programowania, czy też obsługi oprogramowania  
do tworzenia multimediów. Pośrednio wsparcie przyczyni się również do budowy kapitału 
społecznego z wykorzystaniem technologii cyfrowych.  
 

• e–Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych 
problemów społecznych lub gospodarczych 

W ramach działania przewiduje się realizację przedsięwzięcia, którego celem będzie wsparcie 
pomysłów zdolnych programistów lub zespołów interdyscyplinarnych z udziałem programistów  
na rozwiązywanie problemów istotnych społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach 
opartych na TIK. Realizacja działania umożliwi nawiązanie współpracy między sektorem publicznym  
i prywatnym na rzecz rozwoju innowacji w obszarach istotnych z punktu widzenia społeczno-
gospodarczego. 



• Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania 
technologii cyfrowych 

Tematyka realizowanych kampanii edukacyjno-informacyjnych będzie koncentrować się na 3 
głównych aspektach, tj. świadomości, atrakcyjności i bezpieczeństwie, a poszczególne 
przedsięwzięcia będą dotyczyły m.in.: 

a) w zakresie świadomości użytkowników: zwiększenia świadomości o korzyściach płynących  
z korzystania z Internetu, a w konsekwencji stymulację wzrostu zapotrzebowania na usługi publiczne świadczone 
drogą elektroniczną; 

b) w zakresie atrakcyjności korzystania z technologii cyfrowych: podniesienia powszechnego/ogólnego poziomu 
wiedzy społeczeństwa o możliwości wykorzystania Internetu dla poprawy komfortu i jakości życia; promowania  
w społeczeństwie informacji o usługach internetowych wykorzystujących łącza o dużej przepływności oraz 
kreowanie potrzeb w tym zakresie; 

c) w zakresie bezpieczeństwa: podniesienia poziomu świadomości obywateli w zakresie bezpiecznego korzystania  
z Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wiedzy o dostępnych narzędziach podnoszących 
poziom bezpieczeństwa. 



Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 
(zaakceptowany przez KE 17.12.2014 r.)  

 

OŚ PRIORYTETOWA I – OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8ii - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności 
tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, 
także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. 
 
Cele szczegółowe PI 8ii: 
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, 
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 



Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 8ii: 
Wsparcie dla osób młodych do 29 r.ż. (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy) 
poprzez zapewnienie wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia  
do zawodu lub stażu.  
 
Wsparcie będzie realizowane poprzez: 
• instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki 

zawodowej (obligatoryjne); 
• instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, 

u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji; 
• instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez 

pracodawców; 
• instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając 

mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES); 
• instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych; 
• instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 



OŚ PRIORTETOWA II - EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, 
GOSPODARKI I EDUKACJI  

 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 8iv Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym  
w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego. 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE PI 8iv: 

1. Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci; 
2. Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy międzysektorowej (pomiędzy administracją 

centralną, regionalną, lokalną oraz organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi) na 
rzecz równości szans płci; 

3. Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w dostępie do rozwoju kariery zawodowej  
i zatrudnienia; 

4. Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; 



Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 8iv: 
 
W ramach celu 1 Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci: 
• Monitorowanie postępów w realizacji Krajowego Programu Działań na rzecz Równego 

Traktowania w tym wypracowanie spójnego systemu monitorowania wsparcia dla Wojewódzkich 
Pełnomocników do spraw Równego Traktowania. 

 
W ramach celu 2 Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy międzysektorowej (pomiędzy 
administracją centralną, regionalną, lokalną oraz organizacjami pozarządowymi i partnerami 
społecznymi) na rzecz równości szans płci: 
• Opracowanie i upowszechnianie modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans 

płci, 
• Podniesienie kompetencji kadry instytucji publicznych w zakresie równości szans płci w oparciu 

m.in. o model wypracowany w projekcie „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie 
lokalnym i regionalnym” oraz o inne programy szkoleń wypracowane w ramach PO KL. 



W ramach celu 3 Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu  
do zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej: 
• Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji 

ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach,  
• Wdrożenie narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu 

pracy i w dostępie do zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach. 
 
W ramach celu 4 Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących 
instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
• Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów 

tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w szczególności  
do przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników jednostek organizacyjnych 
odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3). 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 8vii - Modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak 
publiczne i prywatne służby zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym 
poprzez przedsięwzięcia służące zwiększaniu ponadnarodowej mobilności pracowników, oraz 
systemy mobilności oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych zainteresowanych podmiotów. 
 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE PI 8vii: 
1. Standaryzacja działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy; 
2. Profesjonalizacja kadr instytucji rynku pracy, poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji ich 

kluczowych pracowników; 
3. Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność 

ich funkcjonowania; 
4. Zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się  

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy; 
5. Utworzenie systemu monitorowania efektywności instytucji rynku pracy. 



Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 8vii: 
• Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej 

podstawowych form aktywizacji bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia 
działań urzędu pracy; 

• Docieranie do osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i zawodowej, 
które są poza rejestrami PSZ, formułowanie propozycji działań kierowanych do tych osób oraz 
rekomendowanie kryteriów wyboru projektów odzwierciedlających potrzeby lokalnych  
i regionalnych pracodawców oraz możliwości i potencjały osób aktywizowanych. Powyższe 
działania realizowane są poprzez sieci współpracy międzysektorowej angażujące np. partnerów 
społecznych, organizacje pozarządowe, podmioty funkcjonujące w systemie edukacji, organizacje 
samorządowe, instytucje rynku pracy; 

• Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za 
pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji; 

• Budowa zdolności instytucjonalnej i organizacyjnej sieci EURES. 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans 
oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE PI 9i: 
1. Wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa; 
2. Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego; 
3. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem 

społecznym;  
4. Zwiększenie zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji ONZ  

o prawach osób niepełnosprawnych; 
5. Podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz 

aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. 



Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 9i (m.in.): 
• Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej 

obejmujące (studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej, specjalizacje I i II stopnia  
w zawodzie pracownika socjalnego, szkolenia z zakresu superwizji, szkolenia z nowych rozwiązań 
organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej); 

• Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie polityk publicznych, również  
w zakresie ich komplementarności i spójności wraz ze wskazaniem pożądanych kierunków działań; 

• Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku 
pracy osób niepełnosprawnych; 

• Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie standardów kształcenia w zakresie trzech nowych 
specjalności zawodowych w pracy socjalnej, których wdrożenie wynika z planowanych zmian  
w systemie pomocy społecznej;  

• Opracowanie i wdrożenie narzędzia agregowania, analizowania i monitorowania na poziomie 
krajowym danych pochodzących z oceny zasobów pomocy społecznej, przeprowadzanej na 
poziomie jednostek samorządu terytorialnego. 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE PI 9iv: 
1. Podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej; 
2. Standaryzacja jakości usług asystenckich i opiekuńczych dla osób o różnym stopniu 

niesamodzielności; 
3. Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych; 



Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 9iv (m.in.): 
• Stworzenie narzędzia weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej  

w powiatach wraz z identyfikacją stanu wdrażania zmian w samorządach powiatowych oraz 
raportem końcowym wraz z rekomendacjami, które będą wykorzystane w procesie szkoleniowym 
władz samorządowych; 

• Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie 
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej; 

• Wypracowanie i przetestowanie modelowych rozwiązań w zakresie sprawowania opieki 
wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo; 

• Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa 
wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania 
tych rozwiązań. 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej  
w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu 
do zatrudnienia. 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE PI 9v: 
1. Wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej korzystających ze zwrotnych instrumentów 

finansowych; 
2. Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej; 
 
Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 9V (m.in.): 
• Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych,  

w tym m.in.: 
• rozszerzenie oferty pożyczkowej, 
• realizacja nowej oferty wsparcia zwrotnego na rzecz rozwoju PES; 

• Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania 
prawa zamówień publicznych; 



• Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, 

klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, 

targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już 

sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym; 

 

• Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek 

samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej; 

 

• Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie 

przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie  
o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie 
wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych 
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE PI 10iii 
1. Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zawierającego wszystkie 

pełne kwalifikacje;  
2. Włączenie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty oraz szkolnictwa wyższego  

do zintegrowanego systemu kwalifikacji;  
3. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach 

gospodarki;  
4. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie;  
5. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całożyciowego doradztwa 

edukacyjnozawodowego; 



Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 10iii (m.in.): 
• Prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji ; 
• Wdrażanie i wsparcie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, mające na celu 

włączenie do systemu kwalifikacji nadawanych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego; 
• Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Rady Programowej ds. kompetencji oraz sektorowych rad  

ds. kompetencji; 
• Monitorowanie potrzeb przedsiębiorstw i pracowników w kontekście zapotrzebowania  

na kompetencje, w tym analiza struktury kompetencji na rynku pracy, w szczególności w zakresie 
potrzeb zgłaszanych przez sektorowe rady ds. kompetencji, a także analiza zapotrzebowania  
na kompetencje w branżach zaliczanych do grona inteligentnych specjalizacji; 

• Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych; 
• Wypracowanie ramowych programów i rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji doradztwa 

edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty; 
• Przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia wypracowanych 

rozwiązań. 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb 
rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju 
systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy  
z pracodawcami  
 

CELE SZCZEGÓŁOWE PI 10iv: 
1. Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez 

zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego 
programowania. 

2. Zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces 
kształcenia zawodowego. 

3. Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, 
zasadnicze szkoły zawodowe). 

4. Zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów   
      absolwentów szkół zawodowych. 



Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 10iv (m.in.): 
 
• Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych  

na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; 
• Doskonalenie systemu egzaminów zawodowych we współpracy z pracodawcami; 
• Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki 

zawodu; 
• Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów i e-podręczników do kształcenia zawodowego; 
• Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół 

zawodowych z wyższymi; 
• Monitorowanie losów absolwentów. 



PRIORYTET INWESTYCYJNY: 11i Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji 
publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym  
w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego 
rządzenia. 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE PI 11i: 
1. Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu 

krajowym; 
2. Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze; 
3. Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania; 
4. Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych 

dla prowadzenia działalności gospodarczej; 
5. Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania  

i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych. 



Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 11i:  
• Rozbudowanie procesu konsultacji społecznych poprzez wdrażanie aktywnych form konsultacji 

społecznych (m.in. stałe konferencje, sondaż deliberatywny, panele obywatelskie) w oparciu  
o zasady konsultacji społecznych; 

• Prowadzenie przez organizacje strażnicze działań w zakresie monitorowania prawa na poziomie 
krajowym; 

• Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa 
gospodarczego i prawa pracy; 

• Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, 
prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych 
prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania 
zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych,  
a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta; 

• Utworzenie i modernizacja centralnych rejestrów sądowych; 
• Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów. 



OŚ PRIORYTETOWA IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE (DLA INNOWACJI SPOŁECZNYCH) 
Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych 
aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS 
 
 
Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 

• mikro-innowacje - inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich opracowanie  

i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie 

włączenia do polityki i praktyki.  

 

• makro-innowacje - opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie  
i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań. 



CELE SZCZEGÓŁOWE (dla programów mobilności ponadnarodowej): 
Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności 
Ponadnarodowej 
 
Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 
• programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+; 
• programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, z możliwym wykorzystaniem konkursu skoordynowanego 
na poziomie UE; 

• programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie  
i wdrażanie polityk publicznych; 

• programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub 
kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia. 



CELE SZCZEGÓŁOWE (DLA DZIAŁAŃ WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ) 
Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez 
całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami 
zagranicznymi. 
 
Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 
Współpraca ponadnarodowa realizowana m.in. poprzez: 
• projekty realizowane w ramach Common Framework tj. konkursu skoordynowanego na poziomie 

europejskim, w którym określone zostaną główne zasady i obszary działania; 
• projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework; 
• rozszerzenie standardowych projektów (realizowanych również z ramach Regionalnych 

Programów Operacyjnych) o komponent ponadnarodowy; 
• funkcjonowanie sieci współpracy w obszarach wsparcia EFS, umożliwiających wymianę 

doświadczeń i wzajemne uczenie się. 



PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I  ŚRODOWISKO 2014 – 2020 
(zaakceptowany przez KE 16.12.2015 r.)  

OŚ PRIORYTETOWA I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 
energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym  
w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym 
 
Cele szczegółowe: 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej  
na poziomie zużycia zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie 
energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Zwiększenie poprawy 
efektywności energetycznej, która łączy w sobie cele gospodarcze i społeczne, przyczyni się 
dodatkowo do zmniejszenia emisyjności gospodarki. 



Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 
 
Przewiduje się wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności 
publicznej i mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne  
w zakresie związanym m.in. z: 
• ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;  
• przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów 

wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania 
budynkiem; 

• budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych 
źródeł ciepła; 

• instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 
• instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach; 
• instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE. 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na 
zmiany klimatu 
 

Cele szczegółowe: 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej  
na poziomie produkcji i przesyłu. Działania przewidziane w przedmiotowym priorytecie 
ukierunkowane będą na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, co przyczyni się do poprawy jakości 
powietrza na terenach miejskich. 
 

Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 
W ramach inwestycji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej przewiduje się, że wsparcie 
będzie ukierunkowane m.in. na projekty takie, jak: 
• budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej, również poprzez 

wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą;  
• wymiana źródeł ciepła; 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.7 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła  
i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 
Cele szczegółowe: 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie 
produkcji oraz udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, co pozwoli zredukować emisje 
zanieczyszczeń pochodzących z tzw. niskiej emisji. Interwencja przyczyni się również do poprawy jakości powietrza. 
 

Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 
Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów: 
• budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu; 
• budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE;  
• budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione 

jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu; 
• budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione 

jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE; 
• budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego  

jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu wraz z budową przyłączy 
wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego. 



OŚ PRIORYTETOWA II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy 
jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami  
i katastrofami. 
 

Cele szczegółowe: 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się osiągnięcia celu dotyczącego wzmocnienia odporności  
na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenia możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym 
(głównie powodziom i suszom) i reagowaniu na nie. 
 

Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 
• opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych wymaganych prawem unijnym lub krajowym lub przewidzianych  

w Strategicznym planie adaptacji dla obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020;  
• poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy; 
• projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji (np: renaturyzacja przekształconych cieków wodnych, obszarów 

zalewowych oraz obszarów wodnobłotnych); 
• projekty z zakresu małej retencji (realizowane na obszarze więcej niż jednego województwa); 
• budowa lub modernizacja urządzeń wodnych – pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności inwestycji  

z wymogami prawa UE, w tym uwzględnieniem ich w dokumentach strategicznych spełniających wymogi Ramowej Dyrektywy 
wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy powodziowej. 



Typy projektów i przykłady przedsięwzięć cd.: 
 

• zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu obszarów szczególnie wrażliwych:  
• zagospodarowanie wód opadowych (w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody 

opadowej, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą), w szczególności na obszarach miejskich; 

• ochrona brzegów morskich w szczególności przy zastosowaniu metod przyrodniczych lub metod 
hydrotechnicznych wspartych metodami przyrodniczymi opartymi na ochronie biotechnicznej,  
z uwzględnieniem potrzeby zachowania naturalnych procesów dynamiki brzegowej). 
 

• działania wspierające: 
• rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń oraz wsparcie systemu 

ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk 
katastrofalnych lub poważnych awarii; 

• wsparcie systemu monitorowania środowiska; 
• działania informacyjno-edukacyjne na temat zmian klimatu i adaptacji do nich (w tym 

dotyczących naturalnych metod ochrony przeciwpowodziowej) dla szerokiego grona odbiorców; 
• tworzenie bazy wiedzy w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich. 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1 Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia 
zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa 
członkowskie. 
 

Cele szczegółowe 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zachowania i poprawy jakości 
środowiska naturalnego poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz zwiększenie dostępności ludności 
do infrastruktury środowiskowej. Zostanie to osiągnięte dzięki racjonalizacji systemu gospodarki odpadami. 
 

Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 
Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów: 
• infrastruktura niezbędna do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, w tym w zakresie 
systemów selektywnego zbierania odpadów;  
• instalacje do termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji palnej wydzielonej  
z odpadów komunalnych z odzyskiem energii;  
• absorbcja technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie zmniejszania materiałochłonności procesów produkcji;  
• racjonalizacja gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, przez przedsiębiorców. 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.2. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia 
zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa 
członkowskie. 
 

Cele szczegółowe: 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zachowania i poprawy jakości 
środowiska naturalnego poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz zwiększenie dostępności ludności 
do infrastruktury środowiskowej. Zostanie to osiągnięte dzięki uzupełnieniu systemu gospodarki wodno-ściekowej. 

Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 
Przewiduje się wsparcie następujących obszarów: 
• kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM (próg RLM nie dotyczy 

regionów lepiej rozwiniętych), w tym wyposażenie ich w: 
• systemy odbioru ścieków komunalnych, oczyszczalnie ścieków; 
• systemy i obiekty zaopatrzenia w wodę (wyłącznie w ramach kompleksowych projektów); 
• infrastrukturę zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych; 

• racjonalizacji gospodarowania wodą w procesach produkcji oraz poprawa procesu oczyszczania ścieków 
przemysłowych. 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona  
i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” 
i zieloną infrastrukturę. 
 
Cele szczegółowe: 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zachowania i poprawy jakości 
środowiska naturalnego poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz zwiększenie dostępności ludności 
do infrastruktury środowiskowej. Zostanie to osiągnięte poprzez zahamowania spadku różnorodności biologicznej. 

 
Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 
Przewiduje się wsparcie następujących obszarów: 
• ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym w ramach kompleksowych 

projektów ponadregionalnych; 
• rozwój zielonej infrastruktury, w tym zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych 

mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu; 



• opracowanie i wdrażanie dokumentów planistycznych zgodnie z kierunkami określonymi  

w Priorytetowych Ramach Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE 

w latach 2014-2020 (PAF) oraz w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania 

różnorodności biologicznej wraz z planem działań na lata 2014-2020; 

• opracowanie zasad kontroli i zwalczania w środowisku przyrodniczym gatunków obcych; 

• wykonywanie wielkoobszarowych inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków; 

• wspieranie zrównoważonego zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo; 

• doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (wyłącznie 

podlegające Parkom Narodowym); 

• prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego 

wykorzystania jego zasobów. 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.5 Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu 

jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów 

poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza  

i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu. 
 

Cele szczegółowe: 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego poprawy stanu 

środowiska w ośrodkach miejskich. 
 

Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 

Przewiduje się wsparcie w szczególności dla następujących obszarów: 

• ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych; 

• wsparcie dla zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów; 

• rozwój miejskich terenów zielonych. 



 OŚ PRIORYTETOWA III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska  

i ważnej w skali europejskiej 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na 
zmiany klimatu 
 

Cele szczegółowe: 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego rozwoju  
i większego wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w obsłudze mieszkańców 
obszarów funkcjonalnych miast. 
 

Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 
• wsparcie transportu publicznego (zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, 

poprawę płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko 
naturalne w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych); 

• rozwój transportu zbiorowego (wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej miast, służących 
podniesieniu jego bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i komfortu); 



• wdrażanie projektów, które będą zawierać elementy redukujące/minimalizujące oddziaływania 
hałasu/drgań/ zanieczyszczeń powietrza oraz elementy promujące zrównoważony rozwój układu 
urbanistycznego i zwiększenie przestrzeni zielonych miasta. 

• inwestycje będą miały charakter zarówno infrastrukturalny (w tym budowa, przebudowa, 
rozbudowa sieci szynowych, sieci energetycznych, zapleczy technicznych do obsługi i konserwacji 
taboru, centrów przesiadkowych oraz elementów wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą 
obsłudze transportu publicznego i pasażerów), jak i taborowy, a także kompleksowy, obejmujący 
obydwa typy projektów.  

 
Realizowane będą także projekty wzbogacone o pozostałe komplementarne względem podstawowej 
infrastruktury liniowej elementy (inwestycje), w tym ITS, usprawniające funkcjonowanie całego 
systemu transportowego, dzięki którym nastąpi integracja infrastrukturalna istniejących środków 
transportu oraz dostosowanie systemu transportowego do obsługi osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się. Inwestycje w programie krajowym będą komplementarne z pozostałymi 
przedsięwzięciami realizowanymi w programach regionalnych, dotyczącymi przebudowy 
infrastruktury miejskiej wyprowadzającej z centrów miast indywidualny ruch samochodowy na rzecz 
transportu zbiorowego i wspomagającymi integrację przestrzenną i funkcjonalną poszczególnych 
podsystemów transportowych. 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1 Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu 
poprzez inwestycje w TEN-T 
 

Cele szczegółowe 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego stworzenia spójnej, jednolitej 
sieci transportowej TEN-T obejmującej obszar całego kraju, a dodatkowo przyczyni się do poprawy stanu krajowych 
połączeń kolejowych. 
 

Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 
• wsparcie transportu publicznego (zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, poprawę płynności 

ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w miastach i na ich obszarach 
funkcjonalnych); 

• rozwój transportu zbiorowego (wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej miast, służących podniesieniu 
jego bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i komfortu); 

• wdrażanie projektów, które będą zawierać elementy redukujące/minimalizujące oddziaływania hałasu/drgań/ 
zanieczyszczeń powietrza oraz elementy promujące zrównoważony rozwój układu urbanistycznego  
i zwiększenie przestrzeni zielonych miasta. 

• inwestycje będą miały charakter zarówno infrastrukturalny (w tym budowa, przebudowa, rozbudowa sieci 
szynowych, sieci energetycznych, zapleczy technicznych do obsługi i konserwacji taboru, centrów 
przesiadkowych oraz elementów wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu 
publicznego i pasażerów), jak i taborowy, a także kompleksowy, obejmujący obydwa typy projektów. 



• transport kolejowy (modernizację i rehabilitację istniejących szlaków kolejowych, w szczególności w sieci TEN-T), 
przewiduje się również budowę wybranych odcinków linii; 

• prace obejmujące budowę i modernizację systemów zasilania trakcyjnego, sterowania ruchem kolejowym, 
inwestycje w infrastrukturę systemów usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi i towarowymi, 
poprawę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych oraz zakupu specjalistycznego sprzętu technicznego; 

• likwidacji miejsc niebezpiecznych (m.in. poprawa stanu przejazdów kolejowych), a także doposażające służby 
ratownicze (ratownictwo techniczne); 

• modernizacji infrastruktury dworców i przystanków kolejowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych (w tym 
dostosowanie do wymagań technicznych związanych z obsługa osób z ograniczoną mobilnością); 

• uzupełnieniem inwestycji na liniach kolejowych będą inwestycje mające na celu unowocześnienie (modernizacja 
i zakup) taboru kolejowego; 

• kolejowe inwestycje infrastrukturalne będą ukierunkowane również na poprawę dostępności portów morskich 
oraz poprawę stanu i rozwój infrastruktury intermodalnej, a także wzrost jej przepustowości; 

• poprawa dostępności portów morskich oraz poprawa stanu i rozwój infrastruktury intermodalnej, a także wzrost 
jej przepustowości. 



• w obszarze infrastruktury transportu drogowego realizowane w Programie będą projekty, których efektem 
będzie stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości pozwalającej na skomunikowanie za pomocą dróg 
szybkiego ruchu wszystkich miast wojewódzkich z Warszawą; 

• środki unijne w ramach programu krajowego zostaną skoncentrowane na budowie dróg ekspresowych, 
• budowa autostrad zostanie zakończona ze środków krajowych, natomiast drogi niższych niż krajowe kategorii 

będą finansowane z programów regionalnych; 
• realizowane będą również obwodnice miast; 
• wykorzystywane będą systemy ITS, które przyczynią się nie tylko do usprawnienia warunków ruchu, ale dzięki 

przekazywanym informacjom o stanie ruchu, także do zwiększenia jego bezpieczeństwa; 
• inwestycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na sieci TEN-T oraz poza siecią TEN-T, 

obejmujące zarówno inwestycje infrastrukturalne (engineering), doposażenie jednostek nadzoru nad ruchem 
drogowym i służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) (enforcement + emergency), jak również organizacje 
kampanii i szkoleń o zasięgu ogólnokrajowym (education), wynikających m.in. z Narodowego Programu 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020; 

• rozwój transportu lotniczego (inwestycje służące poprawie przepustowości nawigacyjnej portów lotniczych, 
zwiększeniu przepustowości przestrzeni powietrznej oraz poprawie bezpieczeństwa i ochronie ruchu lotniczego  
w ramach sieci TEN-T). 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.4 Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości  
i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego wysokiej jakości oraz propagowanie działań 
służących zmniejszaniu hałasu 
 

Cele szczegółowe: 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego poprawy stanu krajowych 
połączeń kolejowych i systemu kolejowego w miejskich obszarach funkcjonalnych, a dodatkowo przyczyni się do 
rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego w obsłudze mieszkańców obszarów funkcjonalnych miast. 

Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 
• wsparcie transportu kolejowego poza siecią TEN-T będzie dotyczyło infrastruktury linii kolejowych służących 

przewozom pasażerskim, jak i istotnych z punktu widzenia towarowego ruchu kolejowego oraz infrastruktury i 
taboru przewoźników działających na obszarach funkcjonalnych miast (koleje miejskie, metro); 

• inwestycje infrastrukturalne w rozwój systemu kolei miejskiej oraz metra na tych obszarach (infrastruktura 
liniowa podstawowa i systemy sterowania ruchem oraz punktowa tj. przystanki kolejowe, dworce przesiadkowe, 
jak i tabor kolejowy; 

• poza siecią TEN-T realizowane będą także pozostałe typy inwestycji kolejowych wskazane w opisie PI 7.1. Typ 
prowadzonych prac (modernizacja, rehabilitacja, budowa nowej infrastruktury) będzie uzależniony od specyfiki 
danego odcinka, jego stanu i parametrów technicznych oraz roli i znaczenia w regionalnym i miejskim układzie 
transportowym. 



OŚ PRIORYTETOWA IV: Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej 
 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.2 Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi  
Cele szczegółowe: 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zwiększenia dostępności tran 
sportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią podstawowych połączeń drogowych. 
 

Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 
projekty drogowe związane z:  
• połączeniem ośrodków miejskich z siecią TEN-T (drogi ekspresowe i drogi krajowe poza TEN-T); 
• odciążeniem miast od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice, drogi wylotowe z miast, w tym drogi krajowe  

w miastach na prawach powiatu). 
 

Będą one uzupełniane o inwestycje z zakresu montażu infrastruktury monitoringu i zarządzania ruchem (ITS) oraz 
systemów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Budowa obwodnic i dróg wylotowych z miast, w tym 
dróg krajowych w miastach na prawach powiatu zostanie zaadresowana do tych miast, w których zidentyfikowano 
m. in. znaczne obciążenie infrastruktury drogowej przebiegającym przez nie ruchem ciężkim, brak alternatywnego 
wysokoprzepustowego połączenia drogowego, ograniczoną przepustowość istniejącej infrastruktury służącej 
wyprowadzeniu ruchu z miast. 



OŚ PRIORYTETOWA VI: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 
Cele szczegółowe: 
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zachowania dziedzictwa 
kulturowego oraz rozwoju zasobów kultury dla obecnych i przyszłych pokoleń. 
Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 
 
• w ramach priorytetu inwestycyjnego wsparciem objęte będą kompleksowe zadania związane z ochroną  

i udostępnieniem, w tym turystycznym, zabytków o znaczeniu ogólnopolskim i światowym, w tym znajdujących 
się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i liście obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii; 

• przewiduje się również realizację projektów dotyczących rozwoju zasobów kultury jako miejsc prezentacji 
dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez poprawę standardów funkcjonowania instytucji kultury pełniących rolę 
kulturotwórczą i rolę ośrodków życia kulturalnego w wielu miastach Polski;  

• wspierane będą również nowoczesne rozwiązania w zakresie dostępu do kultury; 
• w ramach inwestycji odnoszących się do ochrony dziedzictwa kulturowego wspierane będą projekty z zakresu 

ochrony, zachowania i udostępnienia, w tym turystycznego, zabytkowych obiektów o znaczeniu 
ponadregionalnym, dotyczące renowacji zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem, konserwacji zabytków 
ruchomych i ich digitalizacji; 

• w ramach przedsięwzięć odnoszących się do rozwoju zasobów kultury realizowane będą działania dotyczące 
zwiększenia dostępu do zasobów kultury, poprawy jakości funkcjonowania instytucji kultury, w tym poprzez 
podnoszenie standardów infrastruktury oraz zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności 
kulturalnej i edukacyjnej; 



Typy projektów i przykłady przedsięwzięć c.d.: 
 
• w ramach tego obszaru wsparcie uzyskają również szkoły i uczelnie artystyczne, które oferując m.in. przestrzeń 

dla działalności twórczej, wystawienniczej i in. spełniają rolę aktywnych instytucji kultury; 
• wspierane będą także projekty uzupełniające inwestycje infrastrukturalne o elementy związane  

z wykorzystaniem nowych technologii w obszarze kultury; 
• promowane będą projekty, których jednym z elementów są zmiany techniczne istniejącej infrastruktury, 

poprawiające dostępność dla osób niepełnosprawnych. 



OŚ PRIORYTETOWA VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 
 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się  
do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie 
włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia  
z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych 
 

Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 
• infrastruktura ratownictwa medycznego 

• wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie); 

• modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych centrów urazowych (roboty budowlane, 
doposażenie); 

• wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych przyszpitalnych całodobowych lotnisk lub lądowisk dla 
śmigłowców – przy SOR oraz jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty budowlane, 
doposażenie); 

• wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (roboty 
budowlane, doposażenie) oraz wyposażenie śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty  
w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy. 



PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się  
do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie 
włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia  
z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych 
 
Typy projektów i przykłady przedsięwzięć: 
• infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych: 

• wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających 
świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych 
chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu 
oddechowego, psychicznym (roboty budowlane, doposażenie);  

• wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających 
świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, położnictwa, 
neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, 
doposażenie); 

• wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką 
współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej. 



Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter) 

 
tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418 

punktinformacyjny@slaskie.pl 
 

Punkt czynny w dni robocze: 
poniedziałki  7:00 – 17:00 

wtorek-piątek  7:30 – 15:30 

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl


Dziękujemy za uwagę 
 

Zapraszamy do kontaktu 
 

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 
 
 

 


