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RPO WSL cel główny

wzrost konkurencyjności i poprawa spójności 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez 
inteligentne wykorzystanie endogenicznych 
potencjałów regionu
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Cele tematyczne

Cel tematyczny 1 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i 
innowacji 

Cel tematyczny 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 
technologii informacyjno-komunikacyjnych

Cel tematyczny 3 Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz 
sektora rybołówstwa i akwakultury
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sektora rybołówstwa i akwakultury
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Cele tematyczne

Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we 
wszystkich sektorach

• 4.1. promowanie produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych 
źródeł,

• 4.2. promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w MŚP,
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odnawialnych źródeł energii w MŚP,

• 4.3. wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i sektorze 
mieszkaniowym,

• 4.5. promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich –
niskoemisyjny transport miejski.
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Cele tematyczne

Cel tematyczny 6 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności 
wykorzystania zasobów

• 6.1. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w 
sektorze odpadów w celu spełnienia wymogów dorobku prawnego 
dotyczącego środowiska,

• 6.2. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w 
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• 6.2. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w 
sektorze wodnym w celu spełnienia wymogów dorobku prawnego 
dotyczącego środowiska,

• 6.3. ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego,

• 6.4. ochrona różnorodności biologicznej, ochrona gleby oraz 
promowanie usług ekosystemowych, w tym programu NATURA 2000 i zielonej 
infrastruktury,

• 6.5. działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego.

www.ekoprojekty.pl  



Cele tematyczne

Cel tematyczny 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie 
niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur 
sieciowych

• 7.2. zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 
drugorzędnych 

i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T,
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i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T,

• 7.4. rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i 
interoperacyjnego systemu transportu kolejowego.

Cel tematyczny 8 Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

Cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Cel tematyczny 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez 
całe życie
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Priorytety RPO WSL

P IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I 
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Realizuje CT 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we 
wszystkich sektorach, w tym następujące Priorytety Inwestycyjne:

4.1. promowanie produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł,

4.2. promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych 
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4.2. promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii przez przedsiębiorstwa,

4.3. wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym,

4.5. promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich –
niskoemisyjny transport miejski.
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Priorytety RPO WSL

PRIORYTET IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 
ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Cele priorytetu

• poprawa efektywności produkcji i zużycia energii,

• wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł,

• wsparcie niskoemisyjnego transportu miejskiego.
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• wsparcie niskoemisyjnego transportu miejskiego.

Wskaźniki produktu

Spadek emisji gazów cieplarnianych [CO2] (CI)

Liczba zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru komunikacji 
miejskiej

Liczba zintegrowanych węzłów przesiadkowych

Wskaźniki rezultatu

Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów
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Priorytety RPO WSL

P V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW

Realizuje CT 6 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności 
wykorzystania zasobów, w tym następujące Priorytety Inwestycyjne:

6.1. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze 
odpadów w celu spełnienia wymogów dorobku prawnego dotyczącego 
środowiska,
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środowiska,

6.2. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze 
wodnym w celu spełnienia wymogów dorobku prawnego dotyczącego 
środowiska,

6.3. ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego,

6.4. ochrona różnorodności biologicznej, ochrona gleby oraz promowanie 
usług ekosystemowych, w tym programu NATURA 2000 i zielonej 
infrastruktury,

6.5. działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego.
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Priorytety RPO WSL

PRIORYTET V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE 
ZASOBÓW

Cele priorytetu

• poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez 
realizację inwestycji w sektorze wodno-ściekowym,
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realizację inwestycji w sektorze wodno-ściekowym,

• ograniczenie ilości odpadów zagrażających środowisku poprzez 
realizację inwestycji związanych z gospodarką odpadami,

• ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej,

• rekultywacja terenów zdegradowanych,

• ochrona dziedzictwa kulturowego. 
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Priorytety RPO WSL

PRIORYTET V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE 
ZASOBÓW

Wskaźniki produktu

Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych pracom konserwatorskim i 
restauracyjnym

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI)
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Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI)

Liczba osób objętych działaniami w zakresie edukacji ekologicznej

Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów (CI)

Masa unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest 

Wskaźniki rezultatu

Liczba (dodatkowych) osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI)

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI)

(Dodatkowe) Możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI)
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Priorytety RPO WSL

P VI. TRANSPORT

Realizuje CT 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie 
niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur 
sieciowych, w tym następujące Priorytety Inwestycyjne:

7.2. zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 
drugorzędnych 
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drugorzędnych 

i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T,

7.4. rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego 
systemu transportu kolejowego.
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drugorzędnych 

i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T,
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Priorytety RPO WSL

PRIORYTET VI. TRANSPORT

Cele priorytetu

• poprawa dostępności głównych szlaków drogowych regionu,

• rozwój regionalnego transportu kolejowego.

Wskaźniki produktu
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Całkowita długość nowych dróg (CI)

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI)

Liczba zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego
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Dziękuję za uwagę!
Krzysztof Smolnicki, krzysiek@eko.orgpl, 601 205 658
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Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków


