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Projekt RPOWŚ 2014-2020 (wersja 4.0)
Pozytywnie zaopiniowany przez:

� Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,

� Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii
Europejskiej,

� Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

� Pełnomocnika Rządu ds. równego traktowania,

� Świętokrzyską Radę Działalności Pożytku Publicznego.



Harmonogram prac
� 9 kwietnia 2014 r. projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 został przesłany do Komisji Europejskiej.

� W maju br. KE zaakceptowała Umowę Partnerstwa (UP) - wiodący dokument
określający strategię interwencji funduszy europejskich na lata 2014 – 2020.

� RPO i PO muszą być zgodne z zapisami UP.

� Prawdopodobny termin negocjacji Programu z Komisją Europejską to wrzesień
br.;

� zakończenie procesu negocjacji programów operacyjnych z KE –
15 listopada 2014 r.

� Prace przygotowawcze do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego:

Uszczegółowienie RPO 2014-2020 (kryteria wyboru projektów/poziom
dofinansowania)

System wdrażania i monitorowania (Komitet Monitorujący)

Przygotowania Beneficjentów do aplikowania o środki
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EFRR

UKŁAD RPOWŚ 2014 - 2020

11 JEDNOFUNDUSZOWYCH OSI PRIORYTETOWYCH

OŚ 1. Innowacje i nauka 

OŚ 2. Konkurencyjna gospodarka 

OŚ 3. Efektywna i zielona energia 

OŚ 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 

OŚ 5. Nowoczesne komunikacja 

OŚ 6. Rozwój miast 

OŚ 7. Sprawne usługi publiczne

EFRR

OŚ 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

OŚ 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

OŚ 10. Otwarty rynek pracy

OŚ 11. Pomoc techniczna

EFS
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RPOWŚ 2014-2020

ALOKACJA - 1 363,2 mln EUR

EFRR - 72,1 % - 983,04 mln EUR 
EFS - 27,9 % - 380,19 mln EUR
PT (EFS) - 3,67% - 50,00 mln EUR

KONCENTRACJA TEMATYCZNA (ring-fencing)

CELE TEMATYCZNE 1,2,3,4 - 48,0% EFRR

•w tym CT 4 - 19,6% EFRR

CEL TEMATYCZNY 9 - 25,9% EFS

OBSZARY WIEJSKIE

323,6 mln EUR (23,7% alokacji)
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Alokacja RPOWŚ 2014 - 2020

68 172 411,00

177 247 193,00

167 290 213,00

184 063 358,00

129 517 902,00

123 132 216,00

133 618 356,00

68 113 694,00

98 574 181,00

163 503 604,00

50 000 000,00

 1. Innowacje i nauka

2. Konkurencyjna gospodarka

3. Efektywna i zielona energia

4. Dziedzictwo naturalne  i kulturowe

5. Nowoczesna komunikacja

6. Rozwój miast

7. Sprawne usługi publiczne

8.Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

10. Otwarty rynek pracy

 11. Pomoc techniczna
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OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA - alokacja: 68,17 mln €

Priorytet inwestycyjny 1.1 – 27,27 mln € (2%)
Udoskonalenie 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

Priorytet inwestycyjny 1.2 – 40,90 mln € (3%)
Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań 
i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem 
szkolnictwa wyższego (…) .

TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ:

� infrastruktura sfery B+R (laboratoria, sprzęt do pracy B+R), zakup niezbędnego wyposażenia do
tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R,

� Zaplecze badawczo-rozwojowe służące działalności innowacyjnej,
� Projekty B+R od fazy badań, przez prace rozwojowe, aż po wytworzenie linii demonstracyjnej,
� wdrożenie prac B+R w działalności przedsiębiorstw, w tym zakup wyników prac B+R/technologii,

praw do własności intelektualnej związanej z wdrażanym produktem lub usługą (np. patenty,
licencje),

� Instrumenty finansowe służące zwiększaniu innowacyjności (fundusze pożyczkowe,
poręczeniowe, instrumenty mieszane),

� Rozwój klastrów w kluczowych dla regionu dziedzinach o zasięgu lokalnym lub regionalnym.
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OŚ PRIORYTETOWA 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA  - alokacja: 177,25 mln €

Priorytet inwestycyjny 2.2 – 13,63 mln € (1%)
Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego, dostępności, 
stopnia wykorzystania i jakości TIK. 

Priorytet inwestycyjny 3.1 – 68,16 mln € (5%)
Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego 
wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, 
w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Priorytet inwestycyjny 3.2 – 13,63 mln € (1%)
Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych  dla MSP, w szczególności w celu umiędzynaradawiania.

Priorytet inwestycyjny 3.3 – 68,16 mln € (5%)
Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Priorytet inwestycyjny 3.4 – 13,63 mln € (1%)
Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji.

TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ:

� nowoczesne rozwiązania informatyczne i działalność on-line w przedsiębiorstwach,
� wsparcie przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju oraz we wprowadzaniu na rynek nowych

produktów/usług, oraz wsparcie istniejących przedsiębiorstw społecznych,
� inkubatory przedsiębiorczości oraz ośrodki wspierające przedsiębiorczość akademicką,
� promocja przedsiębiorstw za granicą, wsparcie działalności eksportowej, internacjonalizacja,

międzynarodowa współpraca i kooperacja gospodarcza, strategie eksportowe dla przedsiębiorstw,
� promocja gospodarcza i turystyczna regionu,
� rozwój klastrów regionalnych i lokalnych,
� usługi dla przedsiębiorstw świadczone przez IOB, sieciowanie IOB w ramach RSI, usługi doradcze.
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OŚ PRIORYTETOWA 3. EFEKTYWNA I ZIELONA GOSPODARKA - alokacja: 167,29 mln €

Priorytet inwestycyjny 4.1 – 34,08 mln € (2,5%)
Wspieranie wytwarzania  i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł  odnawialnych. 

Priorytet inwestycyjny 4.2 – 20,45 mln € (1,5%)
Promowanie efektywności energetycznej i korzystania  z odnawialnych źródeł  energii w przedsiębiorstwach.

Priorytet inwestycyjny 4.3 – 51,39 mln € (3,77%)
Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.

Priorytet inwestycyjny 4.5 – 61,35 mln € (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 dla zmiany klimatu.

Cele:
• Zwiększenie produkcji energii w województwie świętokrzyskim, pochodzących ze źródeł

odnawialnych, oraz budowa systemów dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,
• Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, prowadzących działalność

w województwie świętokrzyskim,
• Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych m.in. poprzez poprawę efektywności 

energetycznej 
w budynkach publicznych oraz w sektorze mieszkaniowym, 

• Wsparcie dla realizacji inwestycji wynikających z założeń planów niskoemisyjnych.



PI 4.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych  - 34,08 mln EUR 

Typy przedsięwzięć: 
• wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł 

odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) 
wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej, 

• budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw,
• budowa oraz modernizacja zakładów do produkcji urządzeń OZE, 
• budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 

w wysokiej kogeneracji z OZE. 
Typy beneficjentów:
• Jednostki samorządu terytorialnego,
• MŚP prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego,
• związki i stowarzyszenia JST,
• podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego 

działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
• uczelnie,
• państwowe jednostki budżetowe,
• instytucje kultury.
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PI 4.2. promowanie efektywności energetycznej  i korzystania  
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach – 20,45 mln EUR 

Typy przedsięwzięć: 

• dofinansowanie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej 
(w tym z uwzględnieniem OZE) w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach 
skutkujących zmniejszeniem zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii 
cieplnej,

• dofinansowanie projektów wdrażających systemy zarządzania energią 
w przedsiębiorstwach, m.in. skutkujących zmniejszeniem strat wody, energii 
elektrycznej, energii cieplnej, 

• wsparcie uzyskają przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców 
wtórnych do produkcji wyrobów gotowych, którego celem jest podniesienie 
poziomu efektywności kosztowej i konkurencyjnej przemysłu i usług 
w regionie. 

Typy beneficjentów:

MŚP prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego;
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PI 4.3. wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 

w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym – 51,39 mln EUR

Typy przedsięwzięć: 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz 
części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 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 podłączeniem do źródła ciepła), 

systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów wodno-kanalizacyjnych,
• instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
• instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
• instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji, 
• wymianą  pokrycia dachowego,
• budową lub modernizacją jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, wraz 
z infrastrukturą do dystrybuowania wytworzonej energii.

Ponadto, na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące audytów energetycznych, audytów 
efektywności energetycznej, przeglądów energetycznych dla sektora publicznego 

i mieszkaniowego, jako element kompleksowy projektu. 
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PI 4.3 c.d.

Typy beneficjentów:
• jednostki samorządu terytorialnego,
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
• związki i stowarzyszenia JST,
• TBS,
• samorządowe jednostki organizacyjne posiadające 

osobowość prawną,
• uczelnie,
• inne podmioty prowadzące działalność w sferze usług publicznych 

w różnych formach organizacyjnych, posiadających osobowość prawną,
np. fundacje i stowarzyszenia,

• policja,
• podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego 

działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
• samorządowe osoby prawne, 
• jednostki ochotniczej i  Państwowej Straży Pożarnej;
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PI 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 – 61,34  mln EUR

Typy przedsięwzięć: 

Wsparcie dla projektów mogących wynikać z planów gospodarki
niskoemisyjnej dla poszczególnych typów obszarów i niekwalifikujących się do
dofinansowania w ramach innego PI np.
• działania informacyjno-promocyjne dotyczące, np. oszczędności energii, 
• kampanie promujące:

• budownictwo zeroemisyjne, 
• inwestycje w zakresie budownictwa pasywnego,

• modernizacja oświetlenia ulic, placów, terenów publicznych
na energooszczędne,

• budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej, 
• wymiana źródeł ciepła. 
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PI 4.5 
Typy przedsięwzięć cd.: 

Ponadto, w ramach priorytetu przewidziano wsparcie dla projektów

z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy,

przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury

transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum

miasta m.in.:

• parkingi Park&Ride, Bike&Ride

• zintegrowane centra przesiadkowe,

• infrastruktura dworcowa, 

• wspólny bilet,

• inteligentne systemy transportowe,

• ścieżki rowerowe,

• publiczne wypożyczalnie rowerów.

Poza tym, wspierane będą inwestycje dotyczące ekologicznego transportu 

publicznego w regionie świętokrzyskim. 
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PI 4.5 c.d.

Typy beneficjentów:

• jednostki samorządu terytorialnego, 

• przedsiębiorstwa duże, średnie, małe, mikro,

• partnerzy społeczni i gospodarczy działający na terenie województwa 

świętokrzyskiego ,

• organizacje pozarządowe (NGO),

• samorządowe osoby prawne,

• instytucje otoczenia biznesu,

• państwowe jednostki budżetowe,

• instytucje kultury.
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OŚ PRIORYTETOWA 4. DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE- alokacja: 184,06 mln €

Priorytet inwestycyjny 5.2 – 20,45 mln € (1,5%)
Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski 
i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami. 

Priorytet inwestycyjny 6.1 – 13,63 mln € (1%)
Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska  (…)

Priorytet inwestycyjny 6.2 – 88,61 mln € (6,5%)
Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska (…)

Priorytet inwestycyjny 6.3 – 54,53 mln € (4%)
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Priorytet inwestycyjny 6.4 – 6,82 mln € (0,5%)
Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 
2000" i zieloną infrastrukturę.

Cele:

• Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz
usuwania skutków katastrof;

• Zapewnienie efektywnego działania systemu gospodarowania odpadami;

• Poprawa dostępu mieszkańców regionu do systemów oczyszczających ścieki
komunalne;

• Ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie zasobów dziedzictwa
kulturowego o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym;

• Ochrona obszarów cennych przyrodniczo oraz wykorzystanie lokal. i reg. zasob.
przyrodniczych dla zrównoważonego i przyjaznego środowisku rozwoju turystyki
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PI 5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne  rodzaje zagrożeń przy 
jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów 
zarządzania klęskami i katastrofami – 20,45 mln EUR

Typ przedsięwzięć:

• Budowa i modernizacja wielofunkcyjnych zbiorników wodnych małej
retencji;

• Tworzenie i poprawa jakości systemu wczesnego reagowania
i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych
w tym z uwzględnieniem zakupu sprzętu i wyposażenia dla
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Typ beneficjentów:

Jednostki samorządu terytorialnego, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
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PI 6.1 Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań 
określonych w dorobku pranym Unii w zakresie środowiska  oraz zaspokojenia 
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa 
członkowskie –13,63 mln EUR

Typ przedsięwzięć:

• Kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania
odpadami

• Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

Działania podejmowane w ramach PI muszą zostać uwzględnione w planach
inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi tworzonych przez
zarządy województw i zatwierdzanych przez ministra właściwego ds. środowiska

Typ beneficjentów:

Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające
w imieniu JST
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PI 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 –88,61 mln EUR

Typ przedsięwzięć:

• kompleksowe wsparcie gospodarki wodno – ściekowej, w tym wyposażenie aglomeracji
w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych, budowa oczyszczalni ścieków
bądź poprawa parametrów już istniejących oczyszczalni;

• wsparcie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (oczyszczalni
przydomowych) na terenach objętych KPOŚK - Zgodnie z zapisami UP dopuszczalne
jedynie w uzasadnionych przypadkach;

• Budowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – wyłącznie w ramach projektów
dot. infrastruktury służącej oczyszczaniu scieków.

Zgodnie z zapisami UP brak jest możliwości realizacji przedsięwzięć poza KPOŚK ze 
środków EFRR – istnieje konieczność przemodelowania zapisów w Programie

Typ beneficjentów:

Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające
w imieniu JST, związki i porozumienia JST, przedsiębiorcy.
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PI 6.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego –
54,53 mln EUR

Typ przedsięwzięć:

• Zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów
zabytkowych;

• Promocja dziedzictwa kulturowego;

• Rozwój zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego regionu
(poprawa jakości funkcjonowania tych instytucji);

• Zakup wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, materiałów archiwalnych,
starodruków;

• Wsparcie i rozwój centrów informacji turystycznej, kulturalnej i promocji kultury

• Promocja dziedzictwa naturalnego regionu oraz jego wykorzystanie do celów
turystycznych

Typ beneficjentów:
Jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe wojewódzkie osoby prawne instytucje kultury,
instytucje ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego ( w tym archiwum państwowe), ROT i
lokalne organizacje turystyczne, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, związki i
stowarzyszenia jst, kościelne osoby prawne, przedsiębiorcy działający na terenie województwa

świętokrzyskiego, związki wyznaniowe oraz szkoły i uczelnie artystyczne, Telewizja Polska.
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PI 6.4 ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz

wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną

infrastrukturę.– 6,82 mln EUR

Typ przedsięwzięć:

• podniesieniu standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i

rezerwatów przyrody, wraz z opracowaniem planów ochrony lub planów zadań

ochronnych tych obszarów,

• ochronie różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich

w oparciu o gatunki rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne,

ekoparki, służące rozwojowi zielonej infrastruktury (np. ogrody deszczowe w miastach,

parki miejskie, korytarze ekologiczne, zielone bariery akustyczne),

• zarządzaniu i ochronie krajobrazu (np. inwentaryzacja przyrodnicza obszarów

chronionych, audyt krajobrazowy, urbanistyczne zasady krajobrazu),

• promocja i zagospodarowanie do celów zrównoważonego i przyjaznego środowisku

rozwoju turystyki (m.in. infrastruktura dla ruchu rowerowego),
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PI 6.4 Typ przedsięwzięć

• polegające na budowie i modernizacji niezbędnej infrastruktury związanej

z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych

i gatunków,

• rozbudowie, modernizacji i doposażeniu ośrodków prowadzących działalność

w zakresie edukacji ekologicznej (m.in. w parkach krajobrazowych),

• opracowaniu dokumentacji dotyczącej planowania ochrony (planów, ekspertyz,

inwentaryzacji) rezerwatów oraz obszarów Natura 2000 oraz ochrony czynnej na tych

obszarach.

Typ beneficjentów:

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, samorządowe osoby

prawne zajmujące się ochroną przyrody, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy

Państwowe i jego jednostki organizacyjne, parki, krajobrazowe i ich zespoły, instytucje

badawcze, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, zajmujące się

ochroną przyrody, jednostki budżetowe (np. RDOŚ),uczelnie, administracja rządowa.
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OŚ PRIORYTETOWA 5. NOWOCZESNA KOMUNIKACJA - alokacja: 129,51 mln €

Priorytet inwestycyjny 7.2 – 109,06 mln € (8%)
Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 

Priorytet inwestycyjny 7.4 –20,45 mln € (1,5%)
Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących 
zmniejszaniu hałasu

TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ:

� budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich, stanowiących połączenie z siecią dróg
krajowych, ekspresowych oraz autostrad, wraz z ośrodkami miejskimi w sąsiednich
regionach, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa przepustowości ruchu na
tych drogach (ITS), budowa dróg rowerowych,

� budowa i modernizacja sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej poza siecią TEN-T.
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OŚ PRIORYTETOWA 6. ROZWÓJ MIAST- alokacja: 123,13 mln €

Priorytet inwestycyjny 4.3 – 13,63 mln € (1%)
Priorytet inwestycyjny 4.5 –11,59 mln € (0,85%)
Priorytet inwestycyjny 6.4 –10,22 mln € (0,75%)
Priorytet inwestycyjny 7.2 –25,90 mln € (1,9%)
Priorytet inwestycyjny 9.2 –54.53 mln € (4%)
Priorytet inwestycyjny 10.4 –7,23 mln € (0,53%)

TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ:

� ZIT (PI 4.3, PI 4.5, PI 6.4, PI 7.2, PI 10.4);

� rewitalizacja (PI 9.2)
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OŚ PRIORYTETOWA 7. SPRAWNE USŁUGI PUBLICZNE - alokacja: 133,61 mln €
Priorytet inwestycyjny 2.3 – 34,08 mln € (2,5%)
Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.

Priorytet inwestycyjny 8.2 – 13,63 mln € (1%)
Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej 
dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych (…)

Priorytet inwestycyjny 9.1 – 44,99 mln € (3,3%)
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.

Priorytet inwestycyjny 10.4 – 40,90 mln € (3%)
Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ:
� wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji,

e- learningu, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia,
� Rozwój komunikacji elektronicznej i elektronicznych usług publicznych szczebla

regionalnego/lokalnego,
� digitalizacja zasobów kulturowych, archiwalnych, naukowych i edukacyjnych,
� inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,
� inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój

infrastruktury szkoleniowej, przedszkolnej, dydaktycznej szkół, szkolnictwa zawodowego,
wyższego.
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OŚ PRIORYTETOWA 8. ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO
Alokacja: 68,11 mln €

Priorytet inwestycyjny 8.10
Priorytet inwestycyjny 10.1
Priorytet inwestycyjny 10.3
Priorytet inwestycyjny 10.3 BIS

TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ:
� podnoszenie aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia,
� przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku produkcyjnym

(szczególnie ze względów zdrowotnych) – profilaktyka zdrowia.
� wsparcie edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego,
� poprawa jakości, upowszechnianie kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku

pracy,
� kompleksowe programy doradztwa zawodowego,
� wsparcie centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego,
� nowoczesne nauczanie z praktycznym wykorzystaniem TIK, wyposażenie w nowoczesne pomoce

dydaktyczne,
� polityka LLL.

W ramach PI 10.1 i 10.3 przewiduje się działania dot. m. in. edukacji ekologicznej –
odpowiednie zapisy zostaną doprecyzowane w Uszczegółowieniu do Programu
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OŚ PRIORYTETOWA 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM
Alokacja: 98,57 mln €

Priorytet inwestycyjny 9.4 – 32,25 mln € (2,36%)
Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na 
zatrudnienie 

Priorytet inwestycyjny 9.7 – 56,79 mln € (4,17%)
Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym

Priorytet inwestycyjny 9.8 – 9,53 mln € (0,7%)
Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej 
i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ:
� kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa, wykorzystująca w zależności od

potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej i zawodowej,
� koordynacja i monitoring problemów społecznych, usług społecznych i sektora ekonomii społecznej,
� ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym, zdrowotnym,

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
� poradnictwo prawne i obywatelskie,
� kompleksowe usługi na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej, animacji lokalnej i wsparcia istniejących

przedsiębiorstw społecznych,
� wsparcie dotacyjne związane z tworzeniem nowych i rozwojem istniejących podmiotów ekonomii

społecznej,
� tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ES.
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OŚ PRIORYTETOWA 10. OTWARTY RYNEK PRACY - alokacja: 163,50 mln €

Priorytet inwestycyjny 8.5 – 68,15 mln € (5,0%)
Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz 
oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

Priorytet inwestycyjny 8.7 – 60,47 mln € (4,44%)
Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw

Priorytet inwestycyjny 8.9 – 34,89 mln € (2,56%)
Przystosowanie pracowników przedsiębiorstw/przedsiębiorców do zmian 

TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ:
� zwiększanie dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy (pomoc w zdobyciu

doświadczenia zawodowego, zapobieganie dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych
rodziców/opiekunów, upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia),

� samozatrudnienie i przedsiębiorczość (dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej) – zielone miejsca pracy;

� podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MŚP i wzmacnianie adaptacyjności
przedsiębiorstw (RUR) – zielone miejsca pracy;

� transfer wiedzy, podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców, pracowników naukowych
w zakresie komercjalizacji wiedzy (np. staże i szkolenia praktyczne, tymczasowe zatrudnienie
w MMŚP, wsparcie dla przedsiębiorstw ze strony środowiska naukowego ukierunkowane na
wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych).
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KWESTIE ŚRODOWISKOWE W RPOWŚ 2014-2020

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
- 386,76 mln EUR co stanowi ok. 29 % alokacji

Cel tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach

192,50 mln EUR ( w tym 25,21 mln EUR – działania w ramach
ZIT)

Cel tematyczny 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu,
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

20,45 mln EUR

Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego
oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

173,81 mln EUR (10,22 mln EUR – działania w ramach ZIT)

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Działania w ramach Celu tematycznego 8 i 10
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Dziękuję za uwagę

Departament Polityki Regionalnej

31


