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PRIORYTET I. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

Cele  

 wzrost komercjalizacji wiedzy oraz popularyzację nauki i innowacji w regionie poprzez 

rozwój kluczowej infrastruktury badawczej, 

 zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz 

wzrostu innowacyjności gospodarki.  

Opis  

Priorytet I realizowany będzie poprzez wdrażanie działań przyczyniających się do podnoszenia 

innowacyjności regionu, poprzez m.in. inwestycje w infrastrukturę naukowo-badawczą, wsparcie 

projektów, które mają na celu stworzenie przewagi konkurencyjnej oraz wykreowanie i 

wprowadzenie innowacyjnego produktu bądź usługi na rynek. 

W ramach tego Priorytetu preferowane będą przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji 

założeń Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata  

2013-2020 poprzez wsparcie niezbędnej infrastruktury służącej innowacjom i badaniom 

naukowym kreowanym przez ośrodki naukowe, badawcze, w tym interdyscyplinarne oraz 

Instytucje Otoczenia Biznesu w zakresie tworzenia i komercjalizacji rozwiązań technologicznych 

zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa. W ramach Priorytetu I wsparcie 

uzyskają projekty badawcze przyczyniające się do wzrostu innowacyjności gospodarki regionu. 

Poza tym w ramach Priorytetu I przewiduje się wsparcie skierowane na stworzenie miejsca o 

znaczeniu regionalnym, mającego na celu promocję i popularyzację nauki oraz innowacji wśród 

mieszkańców regionu, w szczególności dzieci i młodzieży, a także umożliwiającym stymulację 

zainteresowań naukowych oraz upowszechniającym wiedzę w regionie. 

W ramach Priorytetu I planuje się możliwość uzyskania wsparcia na wdrożenie własnych lub 

zakupionych wyników badań naukowych. Przewiduje się również wsparcie transferu wiedzy 

i praw niematerialnych oraz wsparcie dla pozyskania praw wyłącznych dla własnych rozwiązań 

technicznych. Ponadto, planowane są projekty służące rozwojowi niezbędnej infrastruktury 

badawczej w przedsiębiorstwach (w tym living-labs)1.  

W ramach Priorytetu I przewidywane jest wsparcie usług innowacyjnych, zgodnych z RSI WSL 

2013-2020 oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu działające w regionie oraz w 

ograniczonym zakresie rozwój niezbędnej infrastruktury przyczyniającej się do wzrostu 

innowacyjności przedsiębiorstw.  

 

 

                                                           
1 Living-lab – laboratorium, którego głównym zadaniem jest udostępnianie miejsca i środków do badań organizowanych 
przez przedsiębiorstwa (w modelu B2B) lub przedsiębiorstwa z udziałem użytkowników (w modelu B2C). 
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Działanie 1.1. Wzmocnienie potencjału sektora B+R+I na rzecz 
przedsiębiorstw 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu I. Nowoczesna gospodarka 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 1.1. Wzmocnienie potencjału sektora B+R+I na rzecz 

przedsiębiorstw 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wspieranie specjalizacji i doskonalenie 

podmiotów sektora B+R+I, poprawa jakości i wykorzystania 

wyników prac sektora B+R+I w gospodarce oraz wzmocnienie 

potencjału kreatywnego i innowacyjnego w regionie poprzez 

tworzenie i rozwój instytucji popularyzujących naukę i 

innowacje.  

Uzasadnieniem podjętego działania podniesienie 

konkurencyjności i innowacyjności regionu, jak również 

wzmocnienie potencjału sektora B+R+I poprzez m.in. 

inwestycje w infrastrukturę naukowo-badawczą, wsparcie 

projektów, które mają na celu stworzenie przewagi 

konkurencyjnej oraz wykreowanie i wprowadzenie 
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innowacyjnego produktu bądź usługi na rynek oraz promocję i 

popularyzację nauki i innowacji wśród mieszkańców regionu. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów2  

 

1. Rozwój strategicznej infrastruktury badawczej, służącej 

sektorowi B+R+I, zgodnie z inteligentnymi specjalizacjami 

zidentyfikowanymi w Regionalnej Strategii Innowacji3. 

2. Finansowanie badań naukowych,4 realizowanych przez 

jednostki naukowe, ukierunkowanych na komercjalizację 

wyników, zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami 

zidentyfikowanymi w Regionalnej Strategii Innowacji.3 

3. Tworzenie i rozwój  instytucji popularyzujących naukę 

i innowacje wśród mieszkańców regionu (tzw. „Małe 

Koperniki”). 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki naukowe5  

2. Konsorcjum naukowe6 

                                                           
2 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 
3 Inteligentne specjalizacje wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (tj. 
medycyna, energetyka, technologie informacyjne i komunikacyjne). 
4 Wsparcie będzie polegać przede wszystkim, na finansowaniu badań stosowanych i prac rozwojowych z perspektywą ich 
komercjalizacji.  
5 Zgodnie z definicją Ustawy o zasadach finansowania nauki z dn. 30.04.2010 r. 
6 Konsorcjum naukowe – grupa jednostek naukowych podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie 
obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac 
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3. Konsorcjum naukowo-przemysłowe7 

4. Uczelnie wyższe 

5. Przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) 

6. Spółki celowe tworzone przez uczelnie wyższe, jednostki 

naukowe 

7. Organizacje pozarządowe 

8. Instytucje otoczenia biznesu 

9. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną 

10. Jednostki samorządu terytorialnego, oraz związki i 

stowarzyszenia zawarte między nimi 

11. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość 

prawną 

12. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają JST lub związki i stowarzyszenia zawarte 

między nimi 

13. Porozumienia podmiotów wymienionych powyżej, 

reprezentowanych przez lidera 

14. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie 

zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

  

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

                                                                                                                                                                                                     
rozwojowych (jest to „konsorcjum naukowe” w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki). W przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – umowa zawierana jest z Koordynatorem 
konsorcjum/Liderem (Beneficjentem), który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie celów Projektu oraz terminową 
realizację zadań przez wszystkich członków konsorcjum. 
7 Konsorcjum naukowo-przemysłowe – grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna 

jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie 

obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac 

rozwojowych (jest to „konsorcjum naukowe” w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki). 
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[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Projekty kluczowe 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 
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wniosku o dofinansowanie.8 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

Typ projektu nr 1 - poprzez rozwój strategicznej infrastruktury należy rozumieć budowę/ 

przebudowę/ modernizację niezbędnej infrastruktury oraz zakup sprzętu B+R, tylko i wyłącznie w 

przypadku, gdy obecne zasoby nie są wystarczające, by realizować założone cele badawcze.  

Typ projektu nr 2 -  ma na celu nawiązanie pełnej współpracy między przedsiębiorstwami i 

jednostkami naukowymi w celu wdrożenia wyników przeprowadzonych badań, a więc 

komercyjnego wykorzystania efektów pracy naukowców. O dofinansowanie będą mogły ubiegać 

się wyłącznie konsorcja, w których  jednym z partnerów jest przedsiębiorca a wyniki 

prowadzonych badań będą ukierunkowane na praktyczne zastosowanie w gospodarce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba jednostek naukowych 

objętych wsparciem w zakresie 

prowadzenia prac B+R 

      

Liczba 

nowych/zmodernizowanych 

laboratoriów badawczych, w 

tym: 1 - jednostki naukowe, 2 - 

przedsiębiorstwa, 3 - IOB 

      

Wskaźniki rezultatu 

Liczba projektów B+R 

realizowanych przy 

wykorzystaniu wspartej 

infrastruktury w: 1 - 

jednostkach naukowych, 2 - 

przedsiębiorstwach, 3 - IOB 

      

Liczba osób/przedsiębiorców 

korzystających z  infrastruktury 

wspartej w wyniku realizacji 

projektu 
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Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw 

Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

1. Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 

2. Numer i nazwa priorytetu I. Nowoczesna gospodarka 

3. Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5. Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6. Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

IP2 RPO WSL 

7. Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8. Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9. Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10. Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11. Numer i nazwa działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego 

przedsiębiorstw 

1.2.1. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zwiększenie zaangażowania 

przedsiębiorstw w prowadzenie działalności badawczo-

rozwojowej, wdrażanie wyników prac B+R+I oraz rozwój i 

profesjonalizacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz 

zwiększenia innowacyjności gospodarki.  

Cel działania realizowany jest poprzez poddziałanie 1.2.1, 

którego celem jest wsparcie działalności B+R+I w 

przedsiębiorstwach oraz wdrożenia wyników prac B+R+I.  
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Uzasadnieniem podjętego działania jest zwiększenie 

innowacyjności przedsiębiorstw regionu oraz wzrost stopnia 

komercjalizacji badań naukowych poprzez rozwój 

inteligentnych specjalizacji w gospodarce.  

13. Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14. Przykładowe rodzaje 

projektów9  

 

1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-

rozwojowego w przedsiębiorstwach (w tym centra 

badawczo-rozwojowe) służącego działalności 

innowacyjnej przedsiębiorstw.  

2. Wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników 

badań naukowych/technologii oraz praw do własności 

intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub 

innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związane z 

wdrażanym produktem lub usługą. 

3. Wsparcie prac B+R  przez przedsiębiorstwa, zgodne z 

inteligentnymi specjalizacjami zidentyfikowanymi w 

Regionalnej Strategii Innowacji10. 

4. Bony na innowacje – wsparcie dla mikro i małych 

przedsiębiorstw (projekty o małej skali):  

- zakup wyników prac B+R  

- wdrożenie wyników prac B+R  

- zakup licencji krajowej lub zagranicznej 

- nabycie usługi wsparcia w zakresie przejścia procedury 

ochrony patentowej 

- nabycie usługi doradztwa, w tym w zakresie wdrażania 

innowacji nietechnologicznych, procesowych, 

organizacyjnych, marketingowych oraz nowych modeli 

biznesowych  

- nabycie usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

                                                           
9 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
10

 Inteligentne specjalizacje wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (tj. 

medycyna, energetyka, technologie informacyjne i komunikacyjne). 
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 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17. 
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18. Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1.Przedsiębiorstwa11 

 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – IP2 RPO WSL 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

IP2 RPO WSL – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 

                                                           
11 Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. 
Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się 
rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.  
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Część finansowa 

20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

21. Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

22. Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

23. Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

24. Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

25. Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

26. Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

27. Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.12 

                                                           
12 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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28. Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29. Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30. Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

Zakłada się, że wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane:  

- samodzielnie przez przedsiębiorców,  

- w ramach powiązań kooperacyjnych oraz klastrów i inicjatyw klastrowych, z wyraźnie 

określoną funkcją B+R+I. 

Typ projektu nr 1 - wsparcie będzie możliwe poprzez  rozwój infrastruktury niezbędnej do 

prowadzenia prac B+R oraz rozwój infrastruktury niezbędnej do wdrożenia wyników prac B+R 

Typ projektu nr 4 – wsparcie możliwe na sfinansowanie proinnowacyjnych usług badawczych 

bądź wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP. 

Dotację na bon może otrzymać  przedsiębiorca, chcący rozwinąć swój produkt lub ulepszyć 

posiadaną technologię. Jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie na bon o wartości 

maksymalnej 50 tys. zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba 

nowych/zmodernizowanych 

laboratoriów badawczych, w 

tym: 1 - jednostki naukowe, 2 - 

przedsiębiorstwa, 3 - IOB 

      

Liczba przedsiębiorstw       
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otrzymujących wsparcie (CI) 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba wdrożonych wyników 

prac B+R 
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Poddziałanie 1.2.2 Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług 

ośrodków innowacji 

1. Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 

2. Numer i nazwa priorytetu I. Nowoczesna gospodarka 

3. Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5. Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6. Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8. Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9. Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10. Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11. Numer i nazwa działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego 

przedsiębiorstw 

1.2.2. Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych 

usług ośrodków innowacji 

12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zwiększenie zaangażowania 

przedsiębiorstw w prowadzenie działalności badawczo-

rozwojowej, wdrażanie wyników prac B+R oraz rozwój i 

profesjonalizacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz 

zwiększenia innowacyjności gospodarki. 

Cel działania realizowany jest poprzez poddziałanie 1.2.2, 

którego celem jest wzmocnienie potencjału 

istniejących/funkcjonujących ośrodków innowacji tj. centrów 

transferu technologii, inkubatorów technologicznych, parków 

technologicznych (parków naukowo-technologicznych, 
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badawczych przemysłowo–technologicznych oraz 

akademickich inkubatorów przedsiębiorczości), zmierzających 

do rozwijania proinnowacyjnych usług na rzecz 

przedsiębiorstw. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest wzrost poziomu 

wyspecjalizowanych usług w zakresie tworzenia i 

komercjalizacji rozwiązań technologicznych zgodnych z 

inteligentnymi specjalizacjami województwa. 

13. Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14. Przykładowe rodzaje 

projektów13  

 

1. Zakup usług doradczych mających na celu specjalizację 

istniejących ośrodków innowacji13. 

2. Rozwój i udostępnianie niezbędnej infrastruktury 

(laboratoria) istniejących ośrodków innowacji,14 

świadczących  proinnowacyjne usługi na rzecz: 

przedsiębiorstw, powiązań kooperacyjnych oraz klastrów i 

inicjatyw klastrowych z wyraźnie określoną funkcją 

B+R+I w powiązaniu z regionalnymi inteligentnymi 

specjalizacjami15. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17. Zakres stosowania cross- [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
13 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
14 K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii, Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Warszawa 2011. Wsparcie w ramach obu typów projektu w zakresie profesjonalizacji usług i rozwoju niezbędnej 
infrastruktury mogą uzyskać wyłącznie istniejące/funkcjonujące centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, 
parki technologiczne (parki naukowo-technologiczne, badawcze i przemysłowo – technologiczne). 
15 Inteligentne specjalizacje wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (tj. 
medycyna, energetyka, technologie informacyjne i komunikacyjne). 
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financingu (jeśli dotyczy) 

18. Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Instytucje otoczenia biznesu16 

2. Podmioty zarządzające parkami/centrami transferu 

technologii (badawczymi, naukowo-technologicznymi, 

przemysłowo-technologicznymi 

3. Podmioty zarządzające inkubatorami technologicznymi 

4. Organizacje pozarządowe 

5. Szkoły wyższe 

6. Jednostki samorządu terytorialnego 

7. Porozumienia podmiotów wymienionych powyżej, 

reprezentowanych przez lidera 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
16 Instytucja otoczenia biznesu — należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, a 
także przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który 
nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych 
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.  
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21. Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22. Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23. Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24. Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25. Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26. Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27. Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.17 

28. Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29. Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
17 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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30. Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

Typ projektu nr 2 - poprzez rozwój i udostępnianie niezbędnej infrastruktury (laboratoria) 

istniejących ośrodków innowacji należy rozumieć budowę/ przebudowę/ modernizację niezbędnej 

infrastruktury oraz zakup sprzętu B+R do laboratorium, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy 

obecne zasoby nie są wystarczające, by realizować założone cele.  

  

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba 

nowych/zmodernizowanych 

laboratoriów badawczych, w 

tym: 1 - jednostki naukowe, 2 - 

przedsiębiorstwa, 3 - IOB 

      

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie (CI) 

      

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób/przedsiębiorców 

korzystających z  infrastruktury 

wspartej w wyniku realizacji 

projektu 
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PRIORYTET II. CYFROWE ŚLĄSKIE 

Cel 

Celami głównymi Priorytetu są: 

 zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych w regionie 

 zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w MŚP.  

Opis 

W ramach Priorytetu wspierane będą działania polegające na zakupie, utworzeniu 

lub udoskonaleniu systemów informatycznych zapewniających udostępnienie usług publicznych 

drogą elektroniczną, w tym również usprawniających zarządzanie jednostką.  Dofinansowanie 

uzyskają ponadto projekty polegające na utworzeniu i udostępnianiu treści cyfrowych 

stanowiących zasoby publiczne, również w wyniku digitalizacji istniejących zasobów. Efekt działań 

zmierzających do stworzenia cyfrowych zasobów publicznych powinien, co do zasady, zostać 

udostępniony obywatelom nieodpłatnie, chyba że udostępnianie to jest ograniczone przepisami 

prawa. Wszelkie działania podejmowane w obszarze e-usług publicznych lub cyfrowych zasobów 

publicznych powinny zakładać kompatybilność zarówno z rozwiązaniami systemowymi 

opracowanymi na szczeblu krajowym jak też z działaniami podejmowanymi przez podmioty 

współpracujące.   

W ramach Priorytetu wsparcie mogą uzyskać projekty polegające na wykorzystaniu TIK 

w działalności biznesowej, zmierzające do wytwarzania lub udoskonalenia e-usług lub produktów 

cyfrowych. Finansowaniu mogą podlegać również projekty polegające na zastosowaniu TIK do 

usprawnienia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym – do zarządzania przedsiębiorstwem.  

Realizowane w ramach Priorytetu projekty przyczynią się do wzrostu innowacyjności, wzrostu 

gospodarczego, a także poprawy jakości życia codziennego obywateli oraz usprawnienia 

prowadzenia działalności gospodarczej w regionie.   

Oddziaływanie Priorytetu obejmuje szerokie spektrum życia społeczno-gospodarczego i pozostaje 

komplementarne do projektów realizowanych w ramach innych Priorytetów RPO WSL na lata 

2014-2020 oraz innych programów operacyjnych. 
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Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu II. Cyfrowe Śląskie 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest poprawa jakości życia mieszkańców 

regionu poprzez zwiększenie poziomu dostępności i 

wykorzystania publicznych usług cyfrowych18 w regionie. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest wzrastający 

poziom cyfryzacji i informatyzacji wszelkich sfer życia, który 

powoduje konieczność zwiększenia wykorzystania przez 

podmioty świadczące usługi publiczne na szczeblu 

regionalnym i lokalnym technik informacyjno-

komunikacyjnych oraz ich inteligentne zastosowanie. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

                                                           
18 W tym usług mobilnych 
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priorytetami  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów19  

1. E-usługi publiczne. 

2. Cyfrowe zasoby publiczne. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

17.  

Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności 

finansowej (cross-financing) w zakresie szkoleń niezbędnych 

do realizacji celów finansowanych inwestycji.  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

2. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną; 

3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia; 

4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 

szkoły i placówki oświatowe; 

5. Organizacje turystyczne; 

6. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku 

publicznego w sferze zadań publicznych; 

7. Państwowe i samorządowe instytucje kultury;  

8. Uczelnie/ szkoły wyższe; 

9. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość 

prawną lub zdolność prawną; 

10. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu 

ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość 

                                                           
19 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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prawną lub zdolność prawną; 

11. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie 

zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane 

lub usługi; 

12. Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez 

lidera; 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.20 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

                                                           
20 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA  

W ramach 1. typu projektu wsparcie uzyskają w szczególności projekty polegające na tworzeniu i 

wdrażaniu systemów ułatwiających dostęp do e-usług publicznych (np. z zakresu e-administracji, 

e-zdrowia, e-edukacji) lub usprawniających korzystanie z nich.  

W ramach 2. typu projektu realizowane będą projekty polegające na digitalizacji lub utworzeniu 

w formie cyfrowej publicznych zasobów, w szczególności kulturowych, naukowych i 

edukacyjnych, będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego i zapewnieniu 

otwartego dostępu do tych zasobów (z uwzględnieniem aspektu archiwizacji). Digitalizacji lub 

utworzeniu w formie cyfrowej podlegać mogą także zasoby administracyjne, np. zasoby mapowe, 

należy mieć jednak na uwadze wymóg otwartego cyfrowego dostępu do zdigitalizowanych treści 

(wyjątek mogą stanowić jedynie przypadki, gdy zdigitalizowane zasoby objęte są tajemnicą 

ustawowo chronioną). Zasoby te powinny być ponadto udostępnione w otwartym standardzie 

plików21. Powyższe nie uchybia odrębnym wymogom wynikającym z właściwych przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego. 

Udostępniając zasoby publiczne, podmiot zobowiązany powinien kierować się następującymi 

zasadami ogólnymi: 

1) zasadą otwartości, zgodnie z którą podmioty zobowiązane mają obowiązek ich 

udostępniania bez ograniczeń prawnych dla ich pobierania, kopiowania, dalszego 

udostępniania oraz wykorzystywania; 

2) zasadą dostępności, zgodnie z którą podmiot zobowiązany ma obowiązek zapewnienia 

faktycznej możliwości dostępu do zasobów publicznych oraz ich wykorzystywania; 

3) zasadą jakości, zgodnie z którą zasoby publiczne mają być zgodne z aktualnymi 

standardami zapewniającymi ich kompletność i rzetelność, uwzględniając zmieniające się 

w przyszłości standardy oraz techniczne formy udostępniania; 

4) zasadą użyteczności, zgodnie z którą nastąpi połączenie zagwarantowanej ustawowo 

otwartości zasobów publicznych ze stopniowym procesem zapewniania ich dostępności; 

5) zasadami przejrzystości, niedyskryminacji oraz niewyłączności, określonymi w rozdziale 2a 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Udostępnianie cyfrowych, w tym zdigitalizowanych, treści musi odbywać się z poszanowaniem 

praw własności intelektualnej, zgodnie z regulacjami zapisanymi w ustawie o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

W ramach Działania 2.1 dopuszcza się wdrażanie systemów związanych z usprawnieniem 

zarządzania organizacją (np. wprowadzających elektroniczny obieg dokumentów) tylko 

w połączeniu z uruchomieniem e-usługi (kompleksowość projektu). 

W ramach Działania 2.1 dopuszcza się utworzenie hot spotów w miejscach publicznych tylko jako 

element projektu związanego z wdrożeniem systemu informatycznego pozwalającego świadczyć 

e-usługi.  

Realizowane projekty z zakresu e-administracji powinny być zintegrowane z platformami ePUAP i 

SEKAP oraz zakładać kompatybilność z innymi systemami wyższego i niższego rzędu. 

Udostępniane w ramach projektów e-usługowych rejestry publiczne powinny  współpracować z 

innymi rejestrami publicznymi. 

                                                           
21 Zgodnie z projektem założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych. 
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Zgodnie z polityką horyzontalną równych szans, nowo tworzone lub modernizowane witryny 

internetowe powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodne 

przynajmniej ze standardem WCAG 2.0). 

 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line 

(UP) 

      

Wskaźniki rezultatu 

Pojemność 

zdigitalizowanych 

zasobów publicznych 

(UP) 
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Działanie 2.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności 
gospodarczej 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu II. Cyfrowe Śląskie 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

IP2 RPO WSL  

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

11.  Numer i nazwa działania 2.2  Technologie informacyjno-komunikacyjne w 

działalności gospodarczej 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zwiększenie wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w MŚP. Powyższe przyczyni 

się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej 

zarówno w zakresie dostarczania na rynek usług i produktów 

(e-biznes), jak i w zakresie szeroko rozumianego zarządzania 

przedsiębiorstwem, co w efekcie przyczyni się do poprawy 

jakości życia mieszkańców w regionie. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest wzrastający 

poziom cyfryzacji i informatyzacji wszelkich sfer życia, który 

powoduje konieczność zwiększenia wykorzystania technik 

informacyjno-komunikacyjnych oraz ich inteligentnego 
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zastosowania w obszarze gospodarki. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów22  

1. Wsparcie zastosowania TIK w działalności e-biznesowej 

oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności 

finansowej (cross-financing) w zakresie szkoleń niezbędnych 

do realizacji celów finansowanych inwestycji.  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

Ocena formalna – IP2 RPO WSL 

                                                           
22 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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dofinansowanie  Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

IP2 RPO WSL 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 
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Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.23 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA  

W ramach działania w szczególności wspierane będą wszelkie projekty obejmujące:  

- poprawę funkcjonowania i organizacji procesów zarządczych w przedsiębiorstwach;  

- wsparcie zastosowania TIK w produkcji i usługach;  

- wsparcie z zakresu e-handlu; 

W ramach cross-financingu możliwe będzie pokrycie kosztów szkoleń związanych z wdrażaniem 

nowych rozwiązań, programów internetowych, technologii – zarówno dla administratorów, jak 

i osób, które z danego rozwiązania będą korzystać. 

 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

                                                           
23 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba przedsiębiorstw, 

w których wdrożono 

aplikacje cyfrowe 

wspomagające procesy 

biznesowe 
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OBJAŚNIENIA POJĘĆ dla Działań 2.1 i 2.2 

e-biznes (biznes elektroniczny, e-business) - działalność gospodarcza prowadzona w oparciu o 

narzędzia teleinformatyczne – w szczególności aplikacje internetowe, mobilne.   

intra-business (intranet) - rodzaj biznesu elektronicznego wewnątrz firmy. 

TIK – technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT – Information and Communications 

Technology)  

e-usługa - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) za pomocą 

urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania 

danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci 

telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. 

usługa mobilna – e-usługa przystosowana do korzystania z niej za pomocą przenośnych 

urządzeń elektronicznych. 

usługa publiczna – usługa świadczona na rzecz podmiotów zewnętrznych (mieszkańcy, 

przedsiębiorcy) w stosunku do podmiotu świadczącego usługę. Warunki, zakres podmiotowy i 

przedmiotowy usługi publicznej wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Usługi takie 

świadczone są bezpośrednio przez administrację publiczną lub poprzez finansowanie podmiotów, 

którym powierzono wykonanie danej usługi24. Świadczący usługę publiczną podmiot kieruje się 

względami interesu publicznego - celem świadczenia usług publicznych nie jest zysk, nie 

wyklucza to jednak możliwości pobierania opłat od osób/podmiotów uprawnionych (np. opłata za 

wydanie prawa jazdy, opłata za korzystanie z komunikacji publicznej). Finansowanie usług 

publicznych podlega ocenie z perspektywy reguł pomocy publicznej w zakresie, w jakim usługi te 

mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. 

system informatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych 

i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie 

danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci 

telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 

r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.); 

e-administracja (elektroniczna administracja publiczna, e-government) – wykorzystanie 

technologii informatycznych i komunikacyjnych w celu usprawnienia funkcjonowania 

administracji publicznej. 

e-edukacja -  wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w sektorze 

edukacji.  

e-zdrowie – zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wzajemnych 

relacjach lekarzy, instytucji ochrony zdrowia (szpitali, przychodni) i ich pacjentów. E-zdrowie 

obejmuje narzędzia lub rozwiązania związane z produktami, systemami i usługami dla organów i 

pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki 

                                                           
24 np. zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz.U.2011.45.236 j.t.) 

Liczba wspartych 

przedsiębiorstw 

prowadzących działalność 

gospodarczą związaną z 

gospodarką elektroniczną 

(UP) 
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zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne 

książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne 

systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, 

monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia.  

interoperacyjność - zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów 

teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie 

korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez 

wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za 

pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych. 

neutralność technologiczna - zasada równego traktowania przez władze publiczne technologii 

teleinformatycznych i tworzenia warunków do ich uczciwej konkurencji, w tym zapobiegania 

możliwości eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozbudowie i modyfikacji 

eksploatowanych systemów teleinformatycznych lub przy tworzeniu konkurencyjnych produktów 

i rozwiązań. 

otwarty standard plików – zgodnie z definicją zawartą w Europejskich Ramach 

Interoperacyjności wer.1.0.25 

zasoby publiczne – zgodnie z projektowaną ustawą o otwartych zasobach publicznych są 

rozumiane jako treści końcowe, wytworzone przez podmioty publiczne lub finansowane ze 

środków publicznych, niezależnie od sposobu ich wytworzenia i utrwalenia oraz obejmujące 

głównie treści o charakterze kulturowym, edukacyjnym lub naukowym. Są to na przykład analizy, 

raporty, opracowania, zestawienia danych, mapy, filmy, treści audiowizualne oraz inne produkty 

końcowe zawierające przetworzoną lub skompilowaną informację. 

Udostępniając zasoby publiczne, podmiot zobowiązany powinien kierować się następującymi, 

określonymi w ustawie zasadami ogólnymi: 

1) zasadą otwartości, zgodnie z którą podmioty zobowiązane mają obowiązek ich 

udostępniania bez ograniczeń prawnych dla ich pobierania, kopiowania, dalszego 

udostępniania oraz wykorzystywania (na zasadach określonych w projektowanej ustawie 

i uzależnionych od typu zasobu publicznego); 

2) zasadą dostępności, zgodnie z którą podmiot zobowiązany ma obowiązek zapewnienia 

faktycznej możliwości dostępu do zasobów publicznych oraz ich wykorzystywania; 

3) zasadą jakości, zgodnie z którą zasoby publiczne mają być zgodne z aktualnymi 

standardami zapewniającymi ich kompletność i rzetelność, uwzględniając zmieniające się 

w przyszłości standardy oraz techniczne formy udostępniania; 

4) zasadą użyteczności, zgodnie z którą nastąpi połączenie zagwarantowanej ustawowo 

otwartości zasobów publicznych ze stopniowym procesem zapewniania ich dostępności; 

5) zasadami przejrzystości, niedyskryminacji oraz niewyłączności, określonymi w rozdziale 2a 

ustawy o dostępnie do informacji publicznej. 

W przypadku projektów polegających na digitalizacji zasobów konieczne jest udostępnienie 

zdigitalizowanych zasobów, z wyjątkiem przypadków, gdy zdigitalizowane zasoby objęte są 

tajemnicą ustawowo chronioną. Format udostępnianych zasobów powinien umożliwiać 

dalsze przetwarzanie danych.  Konieczność udostępnienia zdigitalizowanych zasobów nie 

                                                           
25 http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docd552.pdf?id=19529 
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uchybia wymogom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) - model przetwarzania oparty na użytkowaniu 

usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Funkcjonalność jest tu rozumiana jako usługa 

(dająca wartość dodaną użytkownikowi) oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną 

infrastrukturę). Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i 

administracji oprogramowaniem. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za 

możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Nie musi dokonywać zakupu sprzętu ani 

oprogramowania. 
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PRIORYTET III. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP 

Cele: 

 wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 

 wzrost rozwoju przedsiębiorczości w regionie, 

 wzmocnienie Instytucji Otoczenia Biznesu. 

Opis  

W ramach Priorytetu III realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju mikro, małych 

oraz średnich przedsiębiorstw z regionu. Wsparcie uzyskają przede wszystkim projekty 

koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych, procesowych 

i organizacyjnych wraz z ich promocją. Preferencje w zakresie wdrażania innowacji posiadać będą 

projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 

oraz Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020.  

Ponadto przewiduje się również wsparcie MSP z branży turystycznej przyczyniające się 

do rozwoju gospodarczego regionu poprzez wykorzystanie walorów turystycznych, potencjału 

turystycznego i kulturowego oraz wysokich walorów krajobrazowo-przyrodniczych regionu.  

W ramach Priorytetu III dofinansowanie uzyskają projekty przyczyniające się do rozwoju 

przedsiębiorczości poprzez rozwój istniejących inkubatorów przedsiębiorczości. Planowane 

są również projekty dotyczące ponownego wykorzystania terenów typu brownfield26. Możliwe 

działania w tym zakresie będą polegały na kompleksowym uzbrojeniu terenów pod inwestycje (w 

tym rekultywacja) wraz z ich promocją. 

Ponadto, przewiduje się kompleksowe wsparcie rozwoju klastrów regionalnych i lokalnych 

przyczyniające się do wzmocnienia współpracy pomiędzy jego członkami, jak również umacniania 

pozycji kastra i jego członków na arenie międzynarodowej. 

W ramach Priorytetu III planuje się także realizację projektów zmierzających do rozwoju 

istniejących Instytucji Otoczenia Biznesu, przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności 

MŚP. 

                                                           
26 Obszary typu brownfield obejmują obszary poprzemysłowe, popegeerowskie, powojskowe, pokolejowe.  
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Działanie 3.1. Wsparcie rozwoju innowacji w mikroprzedsiębiorstwach 
i MŚP 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny województwa 

Śląskiego 

2.  Numer i nazwa priorytetu III. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

IP2 RPO WSL 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 3.1. Wsparcie rozwoju innowacji w 

mikroprzedsiębiorstwach i MŚP 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wsparcie innowacji szczególnie 

pożądanych z punktu widzenia gospodarki regionu.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest podniesienie 

atrakcyjności biznesowej regionu poprzez dążenie do wzrostu 

poziomu wdrożeń rozwiązań innowacyjnych (produktowych, 

procesowych i organizacyjnych wraz z ich promocją) w 

mikroprzedsiębiorstwach i MŚP. Preferencje w zakresie 

wdrażania innowacji posiadać będą projekty zgodne z 

Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na 

lata 2013-2020 oraz Programem Rozwoju Technologii 

Województwa Śląskiego na lata 2010-2020. 
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13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów27  

1. Wsparcie na wprowadzenie nowego lub znacząco 

ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu 

(towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji 

wraz z promocją innowacyjnych rozwiązań. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

Ocena formalna – IP2 RPO WSL 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

                                                           
27 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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dofinansowanie  Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

IP2 RPO WSL – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 
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zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.28 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w RPO WSL muszą prowadzić 

działalność i mieć siedzibę na terytorium RP oraz realizować projekt na terenie Województwa 

Śląskiego. 

W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup:  ruchomych środków trwałych, lub wartości 

niematerialnych i prawnych, które będą służyły do świadczenia usług również poza granicami 

woj. śląskiego,  siedziba lub oddział Wnioskodawcy (w zależności od miejsca, gdzie będą 

ewidencjonowane zakupione środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne) muszą być 

zlokalizowane na terenie województwa śląskiego. 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

                                                           
28 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie (CI) 

      

Wskaźniki rezultatu 

Liczba 

nowych/udoskonalonych 

produktów/usług (innowacje 

produktowe) 
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Działanie 3.2. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw i MŚP w zakresie 
turystyki  

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny województwa 

Śląskiego 

2.  Numer i nazwa priorytetu III. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

IP2 RPO WSL 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 3.2. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw i MŚP w 

zakresie turystyki  

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost inwestycji w zakresie turystyki.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest rozwój  

przedsiębiorstw z branży turystycznej przyczyniający się do 

wzrostu gospodarczego regionu poprzez wykorzystanie 

walorów turystycznych, potencjału turystycznego i 

kulturowego oraz wysokich walorów krajobrazowo-

przyrodniczych regionu. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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14.  Przykładowe rodzaje 

projektów29  

 

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont bazy noclegowej i/lub 

gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz 

zagospodarowaniem otoczenia. 

2. Tworzenie i rozwój parków tematycznych 

przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego 

wraz z zagospodarowaniem otoczenia. 

3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), 

przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form 

turystyki wraz z zagospodarowaniem otoczenia. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

                                                           
29 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – IP2 RPO WSL 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

IP2 RPO WSL – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 
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przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.30 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach typów projektów Działania 3.2. kosztem może być budowa, remont, przebudowa drogi 

wewnętrznej na terenie realizacji projektu do procentowej wysokości kosztów kwalifikowanych 

określonej w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2014 – 

2020, w przypadku gdy jest to element niezbędny i integralnie związany z realizacją projektu. 

Droga wewnętrzna musi spełniać jeden z poniższych warunków: droga jest wyłączona dla ruchu 

pojazdów, za wyjątkiem pracowników, klientów, służb komunalnych i zaopatrzenia. Droga 

stanowi ślepo zakończone układy jezdne o długości nieprzekraczającej 1 kilometra w osi drogi.  

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie z RPO WSL muszą prowadzić 

działalność i mieć siedzibę na terytorium RP oraz realizować projekt na terenie Województwa 

Śląskiego.  

W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup:  ruchomych środków trwałych, lub wartości 

niematerialnych i prawnych, które będą służyły do świadczenia usług również poza granicami 

woj. śląskiego, siedziba lub oddział Wnioskodawcy (w zależności od miejsca, gdzie będą 

ewidencjonowane zakupione środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne) muszą być 

zlokalizowane na terenie województwa śląskiego. 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ  

Baza noclegowa - element zagospodarowania turystycznego, na który zestawiają się wszelkie 

obiekty i urządzenia umożliwiające turyście nocleg poza jego miejscem stałego zamieszkania. Są 

                                                           
30 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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to zakłady noclegowe np. hotele, motele, domy wypoczynkowe, pensjonaty, schroniska oraz 

obozowiska turystyczne np. kempingi i pola biwakowe.  

Baza gastronomiczna – element zagospodarowania turystycznego, na który zestawiają się 

wszystkie obiekty i urządzenia związane z zapewnieniem żywienia (indywidualnego, grupowego) 

dostosowanego do potrzeb ruchu turystycznego.  

Drogi wewnętrzne - nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi 

w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów 

użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, place przed dworcami 

kolejowymi, autobusowymi i portami (zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). 

 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie (CI) 
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Działanie 3.3 Wsparcie rozwoju MŚP przy udziale instrumentów zwrotnych 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny województwa 

Śląskiego 

2.  Numer i nazwa priorytetu III. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 3.3 Wsparcie rozwoju MŚP przy udziale instrumentów 

zwrotnych 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstw.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest rozwój MŚP w 

regionie poprzez wsparcie działań inwestycyjnych o 

charakterze nie-innowacyjnym z wykorzystaniem 

instrumentów zwrotnych. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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14.  Przykładowe rodzaje 

projektów31  

1. Dokapitalizowanie działających funduszy poręczeniowych, 

pożyczkowych i mikropożyczek oraz innych publicznych 

instytucji finansowych oferujących zwrotne instrumenty 

finansowe w celu wspierania rozwoju MŚP na rynku. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  Instrument inżynierii finansowej 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Instytucje otoczenia biznesu 

2. Przedsiębiorcy 

a) banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe 

lub instytucje finansowe – w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 72, poz. 664, z późn. zm.) 

b) banki spółdzielcze – w rozumieniu ustawy z dnia 7 

grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 

zrzeszających  (DZ. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.) 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę 

na terenie Województwa Śląskiego i prowadzące inwestycje 

na terenie Województwa Śląskiego 

                                                           
31 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi 

znamion pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się 

do wsparcia po złożeniu wniosku o dofinansowanie.  
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W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.32 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach działania możliwe jest finansowanie inwestycji o charakterze nie-innowacyjnym w 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach za pomocą instrumentów inżynierii finansowej, 

przyczyniające się do szeroko rozumianego rozwoju tych firm. 

 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

                                                           
32 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie (CI) 
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Działanie 3.4. Infrastruktura rozwoju gospodarczego 

Poddziałanie 3.4.1. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny województwa 

Śląskiego 

2.  Numer i nazwa priorytetu III. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 3.4. Infrastruktura rozwoju gospodarczego 

3.4.1. Kompleksowe uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wsparcie infrastruktury 

przyczyniającej się do rozwoju przedsiębiorczości regionu  

Uzasadnieniem podjętego działania jest zwiększenie 

potencjału inwestycyjnego regionu poprzez przywrócenie 

funkcji gospodarczych terenom typu brownfield33 przez ich 

kompleksowe uzbrojenie pod inwestycje (w tym 

rekultywacja) wraz z ich promocją.  

                                                           
33 Obszary typu brownfield obejmują obszary poprzemysłowe, popegeerowskie, powojskowe, pokolejowe.  
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13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów34  

1. Uporządkowanie i przygotowanie terenów 

inwestycyjnych typu brownfield (w tym kompleksowe  

uzbrojenie terenu) w celu nadania im nowych funkcji 

gospodarczych wraz z promocją terenów. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1.  Jednostki samorządu terytorialnego, oraz związki i 

stowarzyszenia zawarte między nimi 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Przedsiębiorcy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

                                                           
34 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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dofinansowanie  Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, 

jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta 

między dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 

stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest 

wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną 

rozpoczęcie okresu kwalifikowalności będzie wynikać z 

właściwych przepisów dotyczących pomocy publicznej. 
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Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji 

zarządzającej wniosku o dofinansowanie.35 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach Poddziałania możliwe jest przygotowanie terenu typu brownfield wyłącznie pod 

działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom. Realizować  można 

projekty polegające na przygotowaniu terenu pod inwestycje, celem pozyskania inwestorów, 

chcących prowadzić działalność gospodarczą na danym terenie. 

W przypadku, gdy teren inwestycyjny będzie się składać z kilku części, tzn. będzie zlokalizowany 

w kilku miejscach gminy/powiatu, minimalna powierzchnia każdej z części nie może być mniejsza 

niż 2 ha. Jeżeli projektem objętych jest kilka sąsiadujących obok siebie działek inwestycyjnych, 

należy traktować je jako jeden teren przeznaczony pod działalność gospodarczą.  

O wsparcie w ramach tego Poddziałania mogą się ubiegać uprawnione podmioty, które mają 

uregulowane prawo własności do terenów inwestycyjnych objętych projektem (własność, 

użytkowanie wieczyste lub własność Skarbu Państwa). 

Teren inwestycyjny musi być przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego lub 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod działalność 

gospodarczą. 

W ramach Poddziałania mogą być realizowane projekty zapewniające docelowo kompleksowe 

przygotowanie terenu inwestycyjnego, a więc rozwiązania podnoszące atrakcyjność terenu dla 

inwestorów, np. niwelacja, uzbrojenie, tj. sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci 

wodociągowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, gazowe itp. oraz 

skomunikowanie, które w efekcie finalnym przyczynią się do udostępnienia terenu dla inwestorów 

chcących rozpocząć na wspomnianym terenie  działalność gospodarczą.  

                                                           
35 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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Możliwa jest także budowa, remont, przebudowa dróg dojazdowych, jednakże, jedynie jeśli będą 

one stanowiły integralną część szerszego projektu i jest to element niezbędny w związku z 

realizacją kompleksowego projektu. Wyklucza się możliwość budowy wyłącznie infrastruktury 

drogowej, jako uzupełnienia wcześniej przeprowadzonych prac związanych z przygotowaniem 

terenu pod inwestycje. 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Powierzchnia wspartych 

terenów inwestycyjnych 
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Poddziałanie 3.4.2. Wzmocnienie rozwoju infrastruktury inkubatorów 

przedsiębiorczości 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny województwa 

Śląskiego 

2.  Numer i nazwa priorytetu III. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 3.4. Infrastruktura rozwoju gospodarczego 

3.4.2. Wzmocnienie rozwoju infrastruktury 

inkubatorów przedsiębiorczości 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wsparcie infrastruktury przyczyniającej 

się do rozwoju przedsiębiorczości regionu.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest zwiększenie 

potencjału inwestycyjnego regionu poprzez rozwój 

istniejących inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków 

wspierających przedsiębiorczość akademicką, 

przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności MŚP.  

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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priorytetami  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów36  

1. Rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów 

przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających 

przedsiębiorczość akademicką. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości 

2. Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami 

przedsiębiorczości 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Przedsiębiorcy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

                                                           
36 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Procedura konkursowa (zamknięta)  

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 
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zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.37 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

Typ projektu nr 1 - poprzez rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości 

oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką należy rozumieć budowę/ 

przebudowę/ modernizację niezbędnej infrastruktury, tylko i wyłącznie w przypadku, rozszerzenia 

oferty świadczonych usług rozwojowych firmom w początkowej fazie funkcjonowania na rynku tj: 

- zapewnienie im miejsca, w którym mogą rozpocząć działalność 

- świadczenie specjalistycznych usług rozwojowych38 dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb MŚP 

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, itp. 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ: 

Instytucja otoczenia biznesu — należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego lub 

średniego przedsiębiorcę, a także przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni 

przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na 

cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości. 

                                                           
37 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
38 Usługa rozwojowa – wszelkie działania, które mają pozwolić na nabycie/uzyskanie/utrzymanie/wzrost 
wiedzy/umiejętności/kompetencji/kwalifikacji klientów. Może to być np. szkolenie, doradztwo, mentoring, coaching, on 
the job training, staże, wyjazdy studyjne, studia podyplomowe, active learning, projekt zmiany, training, seminarium, 
intermentoring, mediacja, facylitacja, superwizja, tutoring, e-learning, m-learning, blended learning, asysta, doradztwo 
biznesowe, gry strategiczne, grupy problemowe, AC, DC, out door, in door, kursy zawodowe, venty, integracja, 
negocjacje, arbitraż, studium, prelekcja, wykład, konferencja, webinaria, gry symulacyjne. Są to także działania mające 
na celu rozwój klienta poprzez świadczenie m.in. działań diagnostycznych (np. analiza potrzeb) lub wspierających 
wdrożenie konkretnych rozwiązań. Nie odnosi się to jednak do działań inwestycyjnych. 
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Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba wspartych instytucji 

otoczenia biznesu 

świadczących usługi na rzecz 

przedsiębiorstw (UP) 
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Działanie 3.5. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz zwiększenia 
konkurencyjności MŚP 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny województwa 

Śląskiego 

2.  Numer i nazwa priorytetu III. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 3.5. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz 

zwiększenia konkurencyjności MŚP 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wsparcie  rozwoju Instytucji Otoczenia 

Biznesu przyczyniających się do zwiększenia 

konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest wzrost 

konkurencyjności MŚP poprzez rozwój sieci Instytucji 

Otoczenia Biznesu i wzmocnienie działalności IOB w zakresie 

świadczonych usług.  

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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14.  Przykładowe rodzaje 

projektów39  

1. Wsparcie sieciowania Instytucji Otoczenia Biznesu w 

ramach Regionalnych Systemów Innowacji. 

2. Usługi doradcze i szkoleniowe dla Instytucji Otoczenia 

Biznesu na rzecz zwiększenia konkurencyjności MŚP. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowanych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Instytucje otoczenia biznesu40. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

                                                           
39 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
40 Podmiot działający na rzecz innowacyjności lub co najmniej trzy takie podmioty działające wspólnie (sieć), z których 

każdy spełnia łącznie następujące warunki: 

1. nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe; 
2. świadczy usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców; 
3. posiada wdrożony i zweryfikowany standard regionalny/ krajowy w zakresie świadczenia usług doradczych o 

charakterze proinnowacyjnym oraz w zakresie zapewnienia odpowiedniego potencjału organizacyjnego, 
technicznego i ekonomicznego podmiotu, przy czym ilekroć jest mowa o standardzie krajowym rozumie się przez 
to standard, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie 
Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221) lub równoważny; 

4. posiada udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług o charakterze proinnowacyjnym; 
5. należy do sieci instytucji otoczenia przedsiębiorstw o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym lub jest 

podmiotem o ogólnokrajowym zasięgu działania; 

6. zapewnia udział konsultantów, których kwalifikacje i doświadczenie gwarantują wysoką jakość świadczonych 
usług o charakterze proinnowacyjnym; 

7. zobowiąże się do: 

- nieodpłatnego świadczenia usług objętych wsparciem na rzecz przedsiębiorców, 

- wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz usług nabytych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją, 

- prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem. 
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korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna- Komisja oceny Projektów 

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy:  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.41 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach 1 typu projektu można realizować przedsięwzięcia w zakresie: 

1. opracowania i wdrożenia nowych usług dla wnioskodawcy lub nowego zakresu usług 

o charakterze specjalistycznym/proinnowacyjnym obejmującym: 

o przeprowadzenie badania rynku pod kątem zapotrzebowania przedsiębiorców na 

projektowaną usługę, 

o opracowanie założeń realizacji usługi, 

o wdrożenie i świadczenie usługi. 

2. podejmowania wspólnych przedsięwzięć przez instytucje skupione w sieciach; 

3. dofinansowania budowy i rozwoju systemu informatycznego obejmującego informację 

o innowacjach, obsługującego jednostkę koordynującą działalność sieci. 

Wsparcie na działania określone w ww. pkt. 2 i 3 może być udzielone tylko łącznie ze wsparciem 

określonym w pkt 1. 

                                                           
41 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba wspartych instytucji 

otoczenia biznesu 

świadczących usługi na rzecz 

przedsiębiorstw (UP) 
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Działanie 3.6. Rozwój klastrów o znaczeniu regionalnym 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny województwa 

Śląskiego 

2.  Numer i nazwa priorytetu III. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 3.6. Rozwój klastrów o znaczeniu regionalnym 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstw.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest rozwój 

istniejących/funkcjonujących  klastrów o zasięgu 

regionalnym, zmierzający do wzmocnienia współpracy 

pomiędzy jego członkami. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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14.  Przykładowe rodzaje 

projektów42  

 

1. Tworzenie infrastruktury badawczo-naukowej (w obszarze 

funkcjonowania klastra) dla projektów badawczo-

rozwojowych na potrzeby klastra, wraz z jego promocją. 

2. Przygotowanie, rozwijanie oraz wdrażanie wspólnego 

produktu/usługi o charakterze innowacyjnym na potrzeby 

klastra. 

3. Wsparcie istniejących klastrów poprzez dofinansowanie 

koordynatorów klastrów, w tym prowadzonych przez nich 

inicjatyw klastrowych w zakresie: organizacji wspólnych 

działań promocyjnych, doradczych oraz szkoleń służących 

rozwojowi powiązania kooperacyjnego, w tym również 

jego ekspansji rynkowej. 

4. Zakup usług doradczych z zakresu opracowania planów 

rozwoju i ekspansji działalności klastra/inicjatywy 

klastrowej. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowanych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Przedsiębiorstwa 

2. Instytucje otoczenia biznesu 

3. Podmioty zarządzające klastrami 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

Przedsiębiorcy 

                                                           
42 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna- Komisja oceny Projektów 

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy:  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 
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kwalifikowalności wydatków zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.43 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

 

 

                                                           
43 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

 

Liczba wspartych klastrów 
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PRIORYTET IV. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 

ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA  

Cel  

Cele szczegółowe Priorytetu to:  

 poprawa efektywności produkcji i zużycia energii,  

 wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł,  

 wsparcie niskoemisyjnego transportu miejskiego.  

Opis  

W ramach Priorytetu wspierane będą działania, których celem jest zmniejszenie emisyjności 

regionalnej gospodarki, dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej oraz udziału odnawialnych 

źródeł energii. Realizacja działań przyczyni się również do poprawy konkurencyjności gospodarki 

dzięki zmniejszeniu energochłonności sektora publicznego i prywatnego; zmniejszeniu 

zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną oraz dywersyfikację źródeł energii w kierunku 

energii odnawialnej; poprawy jakości życia i przestrzeni publicznej w miastach oraz ochrony 

zdrowia ich mieszkańców dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń z transportu oraz likwidacji 

„niskiej emisji”. 
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Działanie 4.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 

energii i gospodarka niskoemisyjna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 4.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 

energii 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest poprawa efektywności produkcji 

i zużycia energii, wzrost produkcji i dystrybucji energii 

z odnawialnych źródeł. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność 

eliminacji lub ograniczenia ilości substancji 

zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. 

Osiągnięcie ww. celu będzie realizowane poprzez rozwiązania 

sprzyjające poprawie efektywności produkcji i wykorzystania 

energii a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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priorytetami    

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów44  

 

1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji 

i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;  

2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/ 

modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub 

podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła;  

3. Termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej, 

wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i/lub instalacje 

OZE w modernizowanych energetycznie budynkach; 

4. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia 

w gminach lub obiektach użyteczności publicznej; 

5. Poprawa efektywności produkcji energii poprzez 

wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia.  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia.  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej). 

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu 

                                                           
44 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość 

prawną lub zdolność prawną.  

5. Szkoły wyższe. 

6. Organizacje pozarządowe. 

7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 

8. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej 

reprezentowane przez lidera. 

9. Przedsiębiorcy.  

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie, 

zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 



Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Wersja 1.0 lipiec 2013 r. str. 73 

działanie 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.45 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

                                                           
45 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

Możliwość realizacji projektów w formule ESCO, która z założenia stanowi formę pomocy 

publicznej.  

ESCO (Energy Saving Company lub Energy Service Company) – formuła realizacji inwestycji z 

zakresu efektywności energetycznej, w której wyłoniony podmiot (ESCO) realizuje w imieniu 

inwestora działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w celu zmniejszenia 

kosztów eksploatacji obiektu. 

W ramach typu 1. projektu przewidywane jest wsparcie budowy każdej instalacji/infrastruktury 

wykorzystującej OZE, w tym instalacji kogeneracyjnych46 (zgodnie ze Wstępnym projektem RPO 

WSL na lata 2014-2020). [przykładowy projekt: słoneczne gminy]. 

W ramach typu 2. projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów nieefektywnych 

ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną oraz 

podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia 

projektów w formule projektów typu "słoneczne gminy" (tu: np. niskoemisyjne gminy) - 

realizowanych głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). 

Na terenie gmin dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich. [Podział terytorialny 

w odniesieniu do zakresu inwestycji podejmowanych na obszarze gmin małych i/lub dużych - 

umowny, niewykluczający wzajemnego przenikania się].  

W ramach typu 3. projektu możliwa będzie termomodernizacja obiektu poprzez poprawę 

izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby 

o lepszej izolacyjności. W ramach projektu dopuszcza się także działania związane z wymianą 

oświetlenia na energooszczędne, przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą 

i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji i/lub zabudową instalacji 

wykorzystujących OZE. Maksymalna wartość całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych projektu 

to 10 mln PLN. 

W ramach typu 4. projektu wspierane będą projekty związane z wymianą oświetlenia 

nieefektywnego energetycznie ekologicznie na oświetlenie charakteryzujące się zwiększoną 

sprawnością energetyczną, a także projekty wdrażające systemy sterowania oświetleniem w celu 

poprawy jego efektywności energetycznej. Dopuszcza się możliwość zastosowania instalacji 

hybrydowych wykorzystujących, jako źródła zasilania, energię słoneczną i wiatrową. Ze wsparcia 

wyłączono zabudowę nowych instalacji oświetlenia ulicznego (nie dotyczy miejsc, gdzie instalacja 

oświetlenia drogi publicznej jest wymogiem prawnym - np. węzły autostradowe). Realizacja 

inwestycji może nastąpić w formule ESCO. 

W ramach typu 5. projektu możliwa jest realizacja projektów polegających na wykorzystaniu 

(budowie) jednostek kogeneracyjnych opartych o źródła energii inne aniżeli OZE, za wyjątkiem 

instalacji wykorzystujących jako paliwo węgiel kamienny lub brunatny. Przewiduje się możliwość 

wsparcia zabudowy układów energetycznych wykorzystujące metan z odmetanowania kopalń.  

 

 

 

 

                                                           
46 Kogeneracja – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej. 
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Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

(Szacowany) Spadek 

emisji gazów 

cieplarnianych [CO2] (CI) 

      

Wskaźniki rezultatu 

Ilość zaoszczędzonej 

energii pierwotnej 

w wyniku realizacji 

projektów 
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Działanie 4.2 Niskoemisyjny transport miejski  

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 

energii i gospodarka niskoemisyjna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 4.2. Niskoemisyjny transport miejski 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest promowanie zrównoważonej mobilności 

miejskiej. 

Cel będzie realizowany przez inwestycje w infrastrukturę 

i tabor „czystej” komunikacji publicznej oraz kompleksowe 

inwestycje służące ruchowi pieszemu i rowerowemu 

obejmujące np. centra przesiadkowe, parkingi rowerowe, 

parkingi Park&Ride. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest ograniczenie 

zanieczyszczenia środowiska poprzez poprawę 

konkurencyjności i obniżenie emisyjności transportu 

zbiorowego oraz udogodnienia dla ruchu niezmotoryzowanego 

(pieszego, rowerowego). 
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13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów47  

1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury 

transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły 

przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i 

Park&Bike). 

2. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu 

publicznego.48 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  

Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności 

finansowej (cross-financing) w zakresie kampanii 

społecznych.  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, 

których statutowym zadaniem jest wykonywanie 

ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w 

zakresie transportu publicznego. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

Nie dotyczy 

                                                           
47 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
48 Na chwilę obecną – zgodnie z projektem Linii demarkacyjnej,  dofinansowanie będzie możliwe wyłącznie na poziomie 
krajowym. 
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dotyczy) 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

  a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.49 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W działaniu będą realizowane wyłącznie inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych 

Dopuszcza się łączenie 1 i 2 typu projektu. 

Ponadto w ramach 1 i 2 typu projektów dopuszcza się realizację systemów zarzadzania 

transportem zbiorowym (np. systemy pozycjonowania pojazdów, systemy dynamicznej informacji 

pasażerskiej, monitoring wizyjny). Wysokość wydatków związanych z systemami zarządzania 

transportem zbiorowym nie może przekroczyć procentowej wysokości kosztów kwalifikowanych 

projektu określonej w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2014 – 2020.  

                                                           
49 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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W ramach typu 1 będą kwalifikować się wyłącznie przedsięwzięcia związane z kompleksową 

budową i przebudową zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą związaną z transportem zbiorowym (nie jest możliwa realizacja przedsięwzięć 

związanych z budową/przebudową pojedynczego obiektu infrastrukturalnego). 

W ramach Działania nie będą wspieranie inwestycje związane z budową parkingów Park&Ride w 

centrach miast (nawet jako element szerszego projektu). Parkingi Park&Raide, co do zasady, 

powinny pełnić funkcję przesiadkową umożliwiającą kontynuacje podróży środkami komunikacji 

zbiorowej z obrzeży miast/ aglomeracji.  

 

Objaśnienia pojęć 

Zintegrowany węzeł przesiadkowy - miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka 

transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: 

miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne 

umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub siecią 

komunikacyjną. 

Parking „Park&Ride”/ „Park&Bike” – pod tym pojęciem rozumie się obiekt infrastruktury 

drogowej przeznaczony do parkowania samochodów osobowych/ rowerów celem kontynuacji 

podróży transportem zbiorowym. Wsparciu podlegają te parkingi „Park&Ride”, które są 

zlokalizowane w bezpośredniej bliskości węzłów transportu zbiorowego. Wsparcie na rzecz 

parkingów obejmuje wyłącznie parkingi „Park&Ride” / „Park&Bike”, przy czym w projekcie należy 

określić, w jaki sposób zostanie zapewnione, iż utworzone parkingi „Park&Ride”/ „Park&Bike”  

służą wyłącznie osobom korzystającym z transportu zbiorowego. Parkingi nie stanowiące 

elementów powiązanych z transportem publicznym nie podlegają wsparciu. 

Systemy pozycjonowania pojazdów – pod tym pojęciem rozumie się infrastrukturę 

teleinformatyczną, pozwalającą na bieżące gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących 

ruchu pojazdów w czasie rzeczywistym oraz umożliwiającą bezpośrednie reagowanie na sytuację 

ruchową.  

Urządzenia elektronicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym – pod tym 

pojęciem rozumie się wszelkie bezobsługowe systemy, za pomocą których podróżny uzyskuje 

informację w czasie rzeczywistym o ruchu pojazdów w ramach sieci komunikacyjnej. 

Infrastruktura liniowa – ogół elementów zawartych w ramach jednej sieci komunikacyjnej (w 

zakresie transportu miejskiego), łącznie z obiektami infrastrukturalnymi w ramach ciągów 

komunikacyjnych. 

Infrastruktura punktowa – pod tym pojęciem rozumie się pojedyncze obiekty 

infrastrukturalne związane z obsługą podróżnych. 
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Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba 

zakupionych/zmodernizow

anych jednostek taboru 

komunikacji miejskiej 

      

Liczba zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych 
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PRIORYTET V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE 

ZASOBÓW. 

Cel  

Cele szczegółowe Priorytetu to: 

 poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez 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.  

Opis  

W ramach Priorytetu V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów wspierane 

będą działania, których celem jest ochrona środowiska i promowanie efektywnego 

gospodarowania zasobami. Realizacja zaprogramowanych przedsięwzięć będzie kontynuacją 

projektów z RPO WSL 2007-2013, na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, zwiększenia 

konkurencyjności gospodarki dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów, jak również 

ochrony różnorodności biologicznej i dziedzictwa kulturowego.  
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Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie 

zasobów 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest poprawa jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych poprzez realizację 

inwestycji w sektorze wodno-ściekowym,  

Uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność 

wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu 

Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie ochrony 

wód powierzchniowych i podziemnych.  

Wspierane będą inwestycje w sieci kanalizacyjne, 

wodociągowe, oczyszczalnie ścieków i elementy systemu 

zaopatrzenia w wodę. W ramach działania wspierane będą 

przedsięwzięcia zorientowane na racjonalizację 

gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście ich deficytu 

oraz wysokiego zanieczyszczenia.  
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13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów50  

 

1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków 

komunalnych oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej51; 

2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych; 

3. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej);  

4. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych 

reprezentowane przez lidera; 

5. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie 

zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym oraz ustawy o  koncesji na roboty budowlane 

lub usługi. 

                                                           
50 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
51 Budowa sieci kanalizacji deszczowej tylko jako niedominujący element projektu dot. budowy kanalizacji dla ścieków 
komunalnych. 
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 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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dotyczy) 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji 

zarządzającej wniosku o dofinansowanie.52 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach typu 1. i 2. projektu możliwe jest wsparcie dla projektów realizowanych na obszarze 

aglomeracji w rozumieniu ustawy Prawo wodne. 

W ramach  typu 3. projektu istnieje możliwość wsparcia inwestycji związanej z budową sieci 

wodociągowej dla wody pitnej wraz ze stacją uzdatniania wody. 

Realizacja projektu polegającego na budowie i modernizacji sieci wodociągowej jest możliwa na 

obszarach: 

                                                           
52 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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1. na których planowani do podłączenia odbiorcy są podłączeni do istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej lub, 

2. na których planowani do podłączenia odbiorcy zostaną podłączeni do budowanej 

równocześnie w ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej lub, 

3. na których co najmniej 50% planowanych do przyłączenia odbiorców posiada przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

Sieć kanalizacyjna, wodociągowa- przewody kanalizacyjne lub wodociągowe wraz 

z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są ścieki lub którymi dostarczana jest woda 

pitna (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków). 

System kanalizacyjny -  sieć kanalizacyjna wraz z oczyszczalnią ścieków. 

System wodociągowy -  sieć wodociągowa wraz ze stacją uzdatniania wody. 

 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba (dodatkowych) osób 

korzystających 

z ulepszonego oczyszczania 

ścieków (CI) 

      

Liczba dodatkowych osób 

korzystających 

z ulepszonego zaopatrzenia 

w wodę (CI) 
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Działanie 5.2 Gospodarka odpadami 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie 

zasobów 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 5.2 Gospodarka odpadami 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest ograniczenie ilości odpadów 

zagrażających środowisku poprzez realizację inwestycji 

związanych z gospodarką odpadami. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest  potrzeba 

usprawnienia i przyśpieszenia procesu wdrażania prawa UE 

poprzez wypełnienie zobowiązań unijnych; działanie ma na 

celu zaspokajanie potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze 

gospodarki odpadami w kontekście prawa UE. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie]  
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14.  Przykładowe rodzaje 

projektów 53 

 

1. Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także budowa  

instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów 

ściekowych; 

2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających 

azbest.  

3. Zlikwidowanie zagrożenia ekologicznego generowanego 

przez tereny poprzemysłowe54.  

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają 

jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej);  

4. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych 

reprezentowane przez lidera; 

5. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie 

zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym lub ustawy o  koncesji na roboty budowlane lub 

usługi;  

                                                           
53 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
54 Typ 3. projektu dedykowany jest realizacji projektu kluczowego pn. Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
330 – Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów 
Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach, którego beneficjentem jest Powiat Tarnogórski. 
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6. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;  

7. TBS; 

8. Przedsiębiorcy. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

Projekt Kluczowy 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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poziomie projektu (%) 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.55 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach typu 1. projektu wparcie inwestycji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

będzie możliwe w przypadku, kiedy przedsięwzięcia te wynikać będą z Wojewódzkiego Planu 

                                                           
55 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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Gospodarki Odpadami. W zakresie budowy/rozwoju/modernizacji zakładów odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych wsparcie uzyskają inwestycje spełniające warunki 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub inwestycje, których celem jest 

dostosowanie istniejącego zakładu do warunków instalacji regionalnej. 

W ramach typu 1. projektu możliwa jest także budowa instalacji służących do 

zagospodarowania osadów ściekowych (kompostownie, suszarnie nie wykorzystujące OZE, itp.) 

W ramach typu 2. projektu wsparcie uzyskają inwestycje związane z oczyszczeniem terenu z 

odpadów zawierających azbest, a także usuwaniem azbestu z budynków użyteczności publicznej, 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budownictwa jednorodzinnego wraz z zapewnieniem 

bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów. W ramach projektu dopuszcza się możliwość 

zastąpienia unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu.  

Typ 3. projektu dedykowany jest realizacji projektu kluczowego pn. Ochrona Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych 330 – Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów 

wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w 

Tarnowskich Górach, którego beneficjentem jest Powiat Tarnogórski. 

 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

 

 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Łączna powierzchnia 

zrekultywowanych 

gruntów (CI) 

      

Masa unieszkodliwionych 

wyrobów zawierających 

azbest  

      

Wskaźniki rezultatu 

(Dodatkowe) Możliwości 

przerobowe w zakresie 

recyklingu odpadów (CI) 
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Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie 

zasobów 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest ochrona i przywrócenie różnorodności 

biologicznej. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest potrzeba 

zachowania istniejących oraz odtwarzania zanikłych 

elementów różnorodności biologicznej  

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie]  
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14.  Przykładowe rodzaje 

projektów 56 

 

1. Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków 

prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej 

lub ochrony bioróżnorodności wraz z prowadzeniem 

kampanii informacyjno-edukacyjnych. 

2. Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie 

lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z prowadzeniem 

kampanii informacyjno-edukacyjnych. 

3.  Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury 

związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu 

siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach 

chronionych wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-

edukacyjnych 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności 

finansowej (cross-financing) w zakresie kampanii 

informacyjno-edukacyjnych. 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia.  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają 

jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia.  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej);  

4. Organizacje pozarządowe. 

5. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych 

reprezentowane przez lidera. 

6. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie 

                                                           
56 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym oraz ustawy o  koncesji na roboty budowlane 

lub usługi. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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dotyczy) 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.57 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach typu 1. projektu wsparcie uzyskają ośrodki prowadzące statutową działalność w 

zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony bioróżnorodności, która związana jest z gatunkami 

rodzimymi stanowiącymi zasoby przyrodnicze województwa śląskiego.  

W ramach typu 2. projektu wsparcie uzyskają projekty związane z ochroną obszarów 

przybrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych. 

                                                           
57 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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W ramach typu 3. projektu wsparcie uzyskają projekty związane z czynną ochroną gatunków 

rodzimych stanowiącymi zasoby przyrodnicze województwa śląskiego. 

W ramach wszystkich typów projektów Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia  

kampanii informacyjno-edukacyjnych.  

 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba osób objętych 

działaniami w zakresie 

edukacji ekologicznej 
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Działanie 5.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny województwa 

Śląskiego 

2.  Numer i nazwa priorytetu V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie 

zasobów 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 5.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest poprawa stanu środowiska miejskiego. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest degradacja 

społeczno-gospodarcza gmin województwa śląskiego. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów 58 

1. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich przyczyniające się 

do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub 

społecznych na obszarach miejskich. 

                                                           
58 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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 2. Przebudowa oraz remont obiektów poprzemysłowych, 

powojskowych i popegeerowskich przyczyniające się do 

likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub 

społecznych na obszarach miejskich.  

3. Przebudowa lub remont zdegradowanych budynków 

przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów 

gospodarczych lub społecznych na obszarach miejskich. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  Instrument inżynierii finansowej 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe 

lub instytucje finansowe – w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, 

poz. 664, z późn. zm.), 

2. Banki spółdzielcze – w rozumieniu ustawy z dnia 7 

grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 

ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających  (DZ. U. Nr 

119, poz. 1252, z późn. zm.). 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia;  

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych;  

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych;  
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5. Szkoły/Uczelnie wyższe;  

6. Organizacje pozarządowe;  

7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej);  

8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 

TBS;  

9. Przedsiębiorcy;  

10. Administracja rządowa;  

11. Porozumienia ww. podmiotów;  

12. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie 

zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane 

lub usługi. 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Procedura konkursowa zamknięta 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.59 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

Każdy z projektów realizowany w ramach ww. typów projektów powinien likwidować istotne 

problemy społeczno-gospodarczych na obszarach zdegradowanych poprzez m.in.: wzmocnienie 

prorozwojowych funkcji terenów powojskowych i poprzemysłowych, rewitalizację 

zdewastowanych centrów miast oraz odnowę zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej. 

 

 

 

 

                                                           
59 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Powierzchnia 

zrewitalizowanych 

obszarów  
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Działanie 5.5 Dziedzictwo kulturowe. 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie 

zasobów 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 5.5 Dziedzictwo kulturowe 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest podniesienie 

atrakcyjności regionu i wykorzystanie potencjału związanego 

z posiadanym dziedzictwem kulturowym poprzez poprawę 

stanu obiektów zabytkowych nieruchomych wpisanych do 

wojewódzkiego rejestru zabytków  prowadzonego przez 

Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ochrona 

zabytków realizowana będzie także poprzez przedsięwzięcia 

polegające na zabezpieczeniu obiektów dziedzictwa 

kulturowego na wypadek zagrożeń. Wsparciem objęte będą 

obiekty przeznaczone na cele kulturalne.   
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13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów 60  

 

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane 

przy zabytkach i w ich otoczeniu wraz z promocją obiektu.  

2. Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na 

wypadek zagrożeń. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia;  

3. Instytucje kultury;  

4. Organizacje pozarządowe;  

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych;  

6. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu 

wykonywania zadań publicznych, których ustawowym lub 

statutowym  celem jest działalność w zakresie kultury; 

7. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, 

reprezentowane przez lidera;  

8. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie 

                                                           
60 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane 

lub usługi. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.61 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach działania realizowane będą inwestycje dotyczące obiektów zabytkowych nieruchomych, 

wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.   

                                                           
61 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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W projektach dotyczących prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy 

zabytkach dopuszcza się niezbędne prace w otoczeniu obiektu (do procentowej wysokości 

kosztów kwalifikowanych projektu określonej w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności 

wydatków w RPO WSL na lata 2014 – 2020). Wsparcia nie uzyskają przedsięwzięcia polegające 

wyłącznie na rewitalizacji, odnowie, przebudowie zabytkowych parków i innych form 

zaprojektowanej zieleni oraz zabytkowych cmentarzy. W ramach zagospodarowania otoczenia nie 

będą realizowane parkingi.  

W ramach działania dopuszcza się dostosowanie obiektów zabytkowych do prowadzenia 

działalności kulturalnej połączoną z działalnością komercyjną (sklepik z pamiątkami, punkt 

gastronomiczny, kawiarnia), jednakże wyposażenie pomieszczeń pod działalność komercyjną w 

obrębie obiektów dziedzictwa kulturowego będzie niekwalifikowalne.  

Wyklucza się wspieranie obiektów zabytkowych lub ich części przeznaczonych na cele 

mieszkaniowe, będących siedzibami szkół, służby zdrowia, poczty, administracji publicznej lub 

spełniającymi cele administracyjne, itp.   

W typie projektu dotyczącym prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach 

zabytkowych nie będzie finansowany zakup eksponatów i wyposażenia (elementów wystroju 

wnętrz, mebli). 

W ramach działania nie będą wspierane projekty dotyczące konserwacji zabytków ruchomych. 

Promocja obiektów zabytkowych przewidziana jest jako element uzupełniający dla projektów 

polegających na konserwacji i restauracji. Koszty promocji przedmiotu projektu nie mogą 

stanowić więcej niż procentowa/kwotowa wysokość kosztów kwalifikowanych określona 

w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2014 – 2020. 

W ramach działania możliwe jest dostosowanie obiektów dziedzictwa kulturowego do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

W ramach RPO WSL na lata 2014-2020 wsparcie nie obejmie obiektów uznanych za pomniki 

historii oraz zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obiekty te będą 

możliwe do wsparcia na szczeblu krajowym. 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

Zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub 

związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których 

zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, 

artystyczną lub naukową. 

Zabytek nieruchomy - nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa w 

pkt 1. 

Prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji 

zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań;.  

Prace restauratorskie - działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i 

estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego 

części, oraz dokumentowanie tych działań; 

Roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, 

podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku;  
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Otoczenie - teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru 

zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym 

oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 

 

 

 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba obiektów 

dziedzictwa 

kulturowego 

poddanych pracom 

konserwatorskim 

i restauracyjnym 
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PRIORYTET VI. TRANSPORT 

Celem głównym Priorytetu jest poprawa funkcjonowania kluczowego systemu transportowego 

w regionie. Będzie on realizowany poprzez zwiększenie mobilności regionalnej oraz łączenie 

węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T. Realizowane projekty przyczynią 

się do poprawy przepustowości głównych szlaków drogowych regionu (poza siecią TEN-T). 

Ponadto w ramach priorytetu przewiduje się zakup taboru kolejowego. 
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Działanie 6.1. Budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury drogowej 
regionu 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu VI Transport 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 6.1. Budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury 

drogowej regionu 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest udrożnienie kluczowej sieci drogowej 

województwa pozostającej poza siecią TEN-T. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest niedostosowanie 

systemu komunikacyjnego do aktualnych potoków ruchu, 

występowanie „wąskich gardeł” oraz niezadowalający stan 

dróg powodujący stałe lub okresowe utrudnienia 

w przepustowości.  

Szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu ma połączenie 

kluczowej sieci drogowej województwa z drogami 

znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami międzynarodowymi i 

krajowymi. 
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13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów62  

1. Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich. 

2. Budowa i przebudowa dróg powiatowych stanowiących 

połączenie do sieci TEN-T. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

                                                           
62 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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dofinansowanie  Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Procedura konkursowa 

Projekty Kluczowe 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 
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przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji 

zarządzającej wniosku o dofinansowanie.63 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

Mając na uwadze, iż przyrost infrastruktury drogowej ma małe szanse nadążyć za przyrostem 

natężenia ruchu drogowego, w ramach Działania dopuszcza się inwestycje łączące  rozbudowę 

infrastruktury drogowej z wdrażaniem rozwiązań ITS, co pozwoli na efektywne wykorzystanie 

potencjału infrastrukturalnego województwa. Dopuszczalny limit kosztów kwalifikowanych 

związanych z systemami sterowania ruchem określają Wytyczne w sprawie kwalifikowalności 

wydatków w RPO WSL na lata 2014 – 2020.  

W ramach Działania kwalifikują się do wsparcia drogi wojewódzkie/powiatowe (stanowiące 

połączenie do sieci TEN-T), spełniające łącznie następujące kryteria 

 nacisk na oś: 115 kN,  

 położenie w ramach jednego ciągu drogowego 

Za elementy projektu, o ile jest to uzasadnione, uznaje się także: ekrany dźwiękochłonne, zatoki 

przystankowe komunikacji publicznej, obiekty inżynierskie/ poprawiające bezpieczeństwo 

uczestników ruchu drogowego zlokalizowane  w ramach dróg wojewódzkich/powiatowych 

(stanowiących połączenie do sieci TEN-T), torowisko tramwajowe wbudowane w jezdnię, 

wydzielone pasy ruchu dla komunikacji publicznej oraz tworzenie obszarowych systemów 

sterowania ruchem drogowym. 

 

                                                           
63 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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Objaśnienia pojęć 

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) — systemy wykorzystujące technologie 

informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, 

pojazdy i jego użytkowników, a także w obszarach zarządzania ruchem i zarządzania 

mobilnością, oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu. 

Jednolity ciąg drogowy – droga lub układ dróg jednolitej kategorii, spełniający łącznie 

następujące kryteria: 

 - droga stanowiąca jednolity ciąg drogowy musi posiadać ściśle określony (wskazany na 

potrzeby projektu) początek i koniec, 

 - droga stanowiąca jednolity ciąg drogowy musi spełniać warunek spójności wewnętrznej, to 

jest obejmować wszystkie elementy infrastruktury drogowej znajdujące się pomiędzy 

określonym początkiem i końcem ciągu drogowego (wszystkie elementy infrastruktury 

drogowej znajdujące się na odcinkach, w ramach których będą prowadzone prace), 

 - droga stanowiąca jednolity ciąg drogowy musi charakteryzować się jednakową 

dopuszczalną nośnością na całej swojej długości (w zakresie odcinków, na których będą 

prowadzone prace), 

Ekran dźwiękochłonny – obiekt budowlany, umiejscowiony w bezpośredniej bliskości drogi, 

pochłaniający emitowany przez transport drogowy hałas. Przyjmuje się, iż wsparciu mogą 

podlegać także inne obiekty budowlane, spełniające analogiczne funkcje (np. wały ziemne). 

 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Całkowita długość nowych 

dróg (CI) 
      

Całkowita długość 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg (CI) 
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Działanie 6.2. Transport kolejowy 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu VI Transport 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 6.2. Transport kolejowy 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest stworzenie warunków dla zahamowania 

spadku, a następnie wzrost udziału transportu kolejowego 

w przewozach pasażerskich. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność 

podniesienie jakości usług transportu kolejowego poprzez 

zakup taboru kolejowego. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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14.  Przykładowe rodzaje 

projektów64  

1. Zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  

Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności 

finansowej (cross-financing) w zakresie szkoleń niezbędnych 

do realizacji celów finansowanych inwestycji.  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów 

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 
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WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Projekty Kluczowe 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji 
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zarządzającej wniosku o dofinansowanie.65 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

 

 

 

                                                           
65 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba 

zakupionych/zmodernizo

wanych jednostek 

taboru kolejowego 
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PRIORYTET X . REWITALIZACJA I INFRASTRUKTURA ZDROWOTNA 

Celem głównym Priorytetu jest zwiększenie spójności społecznej poprzez nowe formy pomocy 

oraz zwiększenie jakości specjalistycznych usług medycznych w ośrodkach regionalnych oraz 

rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną 

terytoriów zmarginalizowanych. 

W ramach Priorytetu X Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna wspierane będą działania 

infrastrukturalne w zakresie ochrony zdrowia, aktywizacji osób wymagających wsparcia na 

obszarach problemowych, rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego 

a także kompleksowej rewitalizacji terenów zdegradowanych, które przyczynią się do osiągnięcia 

zidentyfikowanych celów.  

Zgodnie z podstawową zasadą wspierania włączenia społecznego i rewitalizacji, funduszem 

wiodącym, wskazującym kierunki interwencji jest Europejski Fundusz Społeczny, natomiast 

środki EFRR powinny być angażowane wyłącznie w sytuacji, gdy inwestycje sfinansowane z ich 

udziałem przyczyniają się do realizacji celów wynikających z interwencji EFS. 
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Działanie: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014–2020  

2.  Numer i nazwa priorytetu X. Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia  

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zmniejszenie nierówności w zakresie 

stanu zdrowia i w dostępnie do usług ochrony zdrowia 

mieszkańców regionu, przyczyniające się do rozwoju 

regionalnego.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest przekonanie że 

do zwiększenia spójności społecznej, przyczynia się m.in. 

poprawa zdrowotności mieszkańców, osiągnięta dzięki 

podjętym działaniom mającym na celu zwiększenie jakości 

specjalistycznych usług medycznych w ośrodkach 

regionalnych, odnosząc się do zidentyfikowanych obszarów 

deficytowych (choroby układu krążenia, choroby układu 

ruchu, choroby onkologiczne), bądź odzwierciedlające 

specyficzne zdiagnozowane potrzeby regionalne – 

w szczególności dotyczące dostosowania systemu ochrony 
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zdrowia do zmieniających się trendów demograficznych 

(proces starzenia się społeczeństwa) 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów66  

1. Projekty inwestycyjne o zasięgu regionalnym 

ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do 

świadczeń ochrony zdrowia. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia; 

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego 

wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych; 

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych; 

5. Organizacje pozarządowe – tj. fundacje i stowarzyszenia, 

których celem statutowym jest wykonywanie zadań w 

zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza 

prowadzenie działalności leczniczej; 

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 

                                                           
66 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą  
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posiadające osobowość prawną (niewymienione powyżej); 

7. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu 

ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość 

prawną lub zdolność prawną; 

8. Porozumienia ww. podmiotów; 

9. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie 

zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane 

lub usługi. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

Ścieżka pozakonkursowa – projekty kluczowe 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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działanie 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.67 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

 

                                                           
67 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA  

W ramach tego typu projektu realizowane będą inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, 

polegające na zwiększeniu dostępności i jakości świadczenia usług zdrowotnych, wyposażenia i 

modernizacji placówek ochrony zdrowia. Wspierane będą wyłącznie inwestycje odnoszące się do 

zidentyfikowanych obszarów deficytowych (choroby układu krążenia, choroby układu ruchu, 

choroby onkologiczne), bądź odzwierciedlające specyficzne zdiagnozowane potrzeby regionalne – 

w szczególności dotyczące zmieniających się trendów demograficznych (tj. starzejące się 

społeczeństwo). Warunkiem realizacji tego typu działań jest uwzględnienie w założeniach 

projektowych wniosków i celów, określonych w dokumentach strategicznych szczebla 

wojewódzkiego w zakresie ochrony zdrowia, co oznacza, iż konieczność realizacji danej inwestycji 

musi wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb i wniosków, wskazanych w Strategii. 

Wsparcie inwestycyjne projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z 

działaniami realizowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), które pełnią 

rolę wiodącą względem EFRR. Tak więc, realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach 

przedmiotowego typu projektu będzie musiała być powiązana z działaniami EFS, takimi jak: 

realizacja populacyjnych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania 

nowotworów, opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych dot. chorób będących istotnym 

problemem zdrowotnym regionu, programów rehabilitacji leczniczej ułatwiających powroty do 

pracy, bądź realizacja programów dokształcania i podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych/osób 

wykonujących zawody medyczne).  

Planowaną formą wsparcia w ramach Priorytetu będzie pomoc bezzwrotna (dotacja), w ramach 

ścieżki pozakonkursowej (projekty kluczowe). 

 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba zbudowanych / 

przebudowanych / 

doposażonych obiektów 

infrastruktury społecznej 

      

Liczba zmodernizowanych 

podmiotów leczniczych 
      

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób korzystających 

z obiektów infrastruktury 

społecznej 
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Działanie: 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego 
i chronionego 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014–2020  

2.  Numer i nazwa priorytetu X. Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wsparcie projektów mających na celu 

przygotowanie lokali mieszkalnych dla osób wykluczonych 

i zagrożonych wykluczeniem. 

Uzasadnieniem podjętego działania są olbrzymie potrzeby 

w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych 

i socjalnych. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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14.  Przykładowe rodzaje 

projektów68  

1. Przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w 

celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i 

chronione. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia; 

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego 

wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

                                                           
68 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą  
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naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 
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okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.69 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA:  

Inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego, powinny być 

realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w powiązaniu z procesem aktywizacji 

zawodowej, mające na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.  

W ramach działania 10.2 nie ma możliwości budowy nowych obiektów. 

Finansowe wsparcie ze środków EFRR nie przysługuje na przedsięwzięcia, których realizacja 

współfinansowana jest ze środków Funduszu Dopłat w oparciu o ustawę z dnia 8 grudnia 2006 r. 

o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów 

dla bezdomnych (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2006 r.). 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

Mieszkanie chronione – należy przez to rozumieć mieszkanie, o którym mowa w art. 53 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn.zm.). 

W myśl przedmiotowej ustawy, mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej 

przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia 

samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. 

                                                           
69 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, 

w integracji ze społecznością lokalną. 

Lokal socjalny – lokal, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.), tj. lokal nadający się do zamieszkania ze względu na 

wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka 

gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku 

jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym 

standardzie. 

Mieszkalnictwo wspomagane – (brak definicji w ustawodawstwie) mieszkania tworzone 

z myślą o podniesieniu jakości życia osób niesamodzielnych, stanowiące formę rehabilitacji 

społecznej, pozwalającej osobom np. niepełnosprawnym na samodzielne funkcjonowanie przy 

niewielkim wsparciu opiekuna/asystenta.  

 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba zbudowanych / 

przebudowanych / 

doposażonych obiektów 

infrastruktury społecznej 

      

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób korzystających 

z obiektów infrastruktury 

społecznej 
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Działanie: 10.3  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014–2020  

2.  Numer i nazwa priorytetu X. Rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wsparcie kompleksowych projektów, 

łączących wymiar społecznej, ekonomicznej i fizycznej 

odbudowy obszarów zdegradowanych. Cel działania 

realizowany będzie poprzez wyposażenie społeczności 

zamieszkującej obszar zdegradowany we wszystkie 

„urządzenia”70. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

Formą pomocy szczególnie skuteczną i w związku z tym 

preferowaną będzie tworzenie centrów usług dla społeczności. 

Uzasadnieniem podjętego działania są zjawiska 

wykluczenia społecznego oraz zagrożenia marginalizacją, 

potrzeba podnoszenia jakości i dostępności podstawowych 

                                                           
70 Urządzenia –przez urządzenia należy rozumieć wszelaką infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania społeczności 
danego obszaru, w tym zwłaszcza infrastrukturę usług społecznych., ale także infrastrukturę związaną z miejscami pracy. 
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usług publicznych. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów71  

 

1. Przebudowa i remont obiektów 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  

2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym 

przebudowa i remont obiektów wraz z 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 

przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów 

gospodarczych lub społecznych na obszarze 

rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu 

Rewitalizacji 

3. Remont  zdegradowanych budynków wraz z 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 

przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów 

gospodarczych lub społecznych na obszarze 

rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu 

Rewitalizacji  

4. Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego 

funkcjonowania Centrów Usług Społecznych. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  Zakres stosowania cross- Nie dotyczy 

                                                           
71 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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financingu (jeśli dotyczy) 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia; 

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego 

wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych; 

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych; 

5. Organizacje pozarządowe; 

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 

posiadające osobowość prawną (niewymienione powyżej); 

7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 

TBS, spółdzielnie; 

8. Porozumienia ww. podmiotów; 

9. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie 

zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – 

prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane 

lub usługi. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
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 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.72 

                                                           
72 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

Definicja rewitalizacji73 - "Rewitalizacja jest to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie 

przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki 

rozwoju i mający na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom 

kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i 

gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy 

zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju." 

Proces rewitalizacji powinien być prowadzony we współpracy podmiotów reprezentujących 

wszystkie sektory życia społeczno-gospodarczego: podmiotów publicznych (na czele z 

samorządem gminy), lokalnych przedsiębiorców, osób prywatnych oraz organizacji 

pozarządowych, a także kościołów. Rewitalizacja ma charakter kompleksowy, to znaczy, że w jej 

ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i 

wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na 

zidentyfikowanym obszarze.  

Działania dotyczące rewitalizacji obejmują zatem w głównej mierze zdegradowane obszary 

miejskie, zmierzające do wyrównywania społecznych różnic. 

Realizacja projektów w ramach ww. typów projektów jest uzależniona od realizacji projektu z 

zakresu usług społecznych, finansowanych w ramach EFS, a dotyczących określonej grupy 

społecznej, dotkniętej dysfunkcją lub wykluczeniem. Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma 

charakter uzupełniający(dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami 

realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą względem EFRR. Tak więc projekty muszą 

wykazywać charakter przedsięwzięć kompleksowych, koordynujących interwencję 

infrastrukturalną z wsparciem realizowanym w ramach EFS. 

W ramach działania 10.3 nie ma możliwości budowy nowych obiektów. 

Inwestycje wspierane z EFRR w ramach działania 10.3 będą dofinansowane w ramach 

instrumentu o nazwie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.  

W ramach działania 10.3 wsparcie otrzymają projekty ujęte w Planie Działania każdego ZIT. 

Jednocześnie projekty rewitalizacyjne muszą wynikać z przyjętych przez każdą z gmin Lokalnych 

                                                           
73 http://www.forumrewitalizacji.pl/ 
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Programów Rewitalizacji (LPR). Zapewnienie zgodności i komplementarności pomiędzy strategią 

ZIT i Planem Działań ZIT a wszystkimi LPR-ami jest zadaniem gmin biorących udział w ZIT i 

będzie jednym z elementów szeroko zakrojonych konsultacji ZIT. 

Jako, iż każda ze społeczności charakteryzuje się innymi potrzebami, ich diagnoza powinna 

zawierać się w kompleksowym Lokalnym Programie Rewitalizacji tworzonym przy zaangażowaniu 

wszystkich aktorów lokalnej sceny: zarówno władzy samorządowej, biznesu i organizacji 

obywatelskich jak i samych mieszkańców. 

Lokalne Programy Rewitalizacji podlegać będą eksperckiej ocenie zapewnianej przez IZ RPO WSL. 

Kryteria oceny LPR zostały wskazane w załączniku do URPO. Podstawowym kryterium oceny są 

zgodność z wytycznymi przygotowania LPR, wiarygodne zdiagnozowanie problemów 

występujących na danym obszarze i jakość zaproponowanych rozwiązań zidentyfikowanych 

problemów.  

Remont zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 

przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze 

rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji – w ramach tego typu 

projektów dopuszcza się remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych tylko 

jako część większego projektu mającego na celu rewitalizację zubożonych obszarów publicznych. 

W ramach projektów typu 1-3 możliwy jest zakup wyposażenia. Zakup wyposażenia jako 

samodzielny typ projektu (nr 4) jest możliwy tylko w przypadku zakupu na potrzeby istniejącego 

Centrum Usług Społecznych. 

W ramach typu projektu nr 1 i 3 przewidziana jest możliwość inwestycji polegającej na 

utworzeniu Centrum Usług Społecznych na obszarze zdegradowanym. Centra takie mogą odegrać 

szczególnie istotną rolę w świadczeniu usług oraz aktywizacji społeczności obszarów 

zdegradowanych.  

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

Usługa publiczna – usługa świadczona na rzecz podmiotów zewnętrznych (mieszkańcy, 

przedsiębiorcy) w stosunku do podmiotu świadczącego usługę. Warunki, zakres podmiotowy i 

przedmiotowy usługi publicznej wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Usługi takie 

świadczone są bezpośrednio przez administrację publiczną lub poprzez finansowanie podmiotów, 

którym powierzono wykonanie danej usługi74. Świadczący usługę publiczną podmiot kieruje się 

względami interesu publicznego - celem świadczenia usług publicznych nie jest zysk, nie 

wyklucza to jednak możliwości pobierania opłat od osób/podmiotów uprawnionych (np. opłata za 

wydanie prawa jazdy, opłata za korzystanie z komunikacji publicznej). Finansowanie usług 

publicznych podlega ocenie z perspektywy reguł pomocy publicznej, w zakresie w jakim usługi te 

mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. 

Infrastruktura usług publicznych – wszelka infrastruktura służąca do realizacji usług 

publicznych. 

Centrum Usług Społecznych - centrum realizujące kompleksowe usługi, pozwalające łączyć 

opiekę nad osobami zależnymi z pracą zawodową, usługi umożliwiające wyrównywanie szans 

dzieci i młodzieży, usługi środowiskowe na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, długotrwale 

                                                           
74

 np. zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz.U.2011.45.236 j.t.) 
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chorych, osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz usług świadczonych na rzecz rodzin i osób 

zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie. CUS mogą przeznaczać pomieszczenia 

dla organizacji pozarządowych, spotkań inicjatyw obywatelskich etc. CUS mogą być wsparciem 

infrastrukturalnym projektów realizowanych w ramach EFS, tj.: rozwój instytucjonalnego 

systemu wsparcia dzieci i rodziny, programów integrujących społeczność lokalną, rozwój systemu 

wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych, programów aktywizacyjno – rozwojowych na rzecz 

rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zintegrowanych ścieżek wsparcia społecznego i 

zawodowego osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba zbudowanych / 

przebudowanych / 

doposażonych obiektów 

infrastruktury społecznej 

      

Powierzchnia 

zrewitalizowanych obszarów 
      

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób korzystających 

z obiektów infrastruktury 

społecznej 
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PRIORYTET XII. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 

Cel  

Celem głównym Priorytetu jest wzrost potencjału edukacyjnego województwa śląskiego 

w kontekście zróżnicowania demograficznego i potrzeb rynku pracy. Będzie on realizowany 

poprzez następujące cele szczegółowe:   

 zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego  

 zwiększenie dostępności i poprawa warunków kształcenia zawodowego prowadzonego 

w szkołach. 

Wsparcie inwestycyjne projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu 

z działaniami realizowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), które pełnią 

rolę wiodącą względem EFRR. Planowaną formą wsparcia w ramach Priorytetu będzie pomoc 

bezzwrotna (dotacja), w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Liderem 

projektu realizowanego w partnerstwie w ramach ZIT jest jednostka samorządu terytorialnego. 
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Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu XII Infrastruktura edukacyjna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa 

warunków/jakości usług świadczonych przez placówki 

wychowania przedszkolnego, wyrównanie szans edukacyjnych 

w tym zakresie, ze szczególnym akcentem na adekwatność 

podjętych działań inwestycyjnych w stosunku do 

rzeczywistych potrzeb na danym obszarze.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest fakt, iż 

niezadowalający poziom rozwoju systemu opieki nad dziećmi, 

stanowi jeden z istotniejszych czynników niekorzystnie 

wpływających na poziom aktywności zawodowej mieszkańców 

regionu. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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priorytetami  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów75  

1. Budowa76, przebudowa77 infrastruktury wychowania 

przedszkolnego78 wraz z niezbędnym wyposażeniem 

odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu.  

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 A Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia; 

2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora 

finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 

których ustawowym lub statutowym zadaniem jest 

pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji; 

3. Organizacje pozarządowe; 

4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 

przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych oraz inne formy wychowania 

przedszkolnego79 

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i innych związków wyznaniowych; 

                                                           
75 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
76 Budowa nowych obiektów jedynie przy udokumentowanym braku możliwości wykorzystania/adaptacji  istniejących 
budynków 
77 Zgodnie z rozdz.1 art. 3 pkt. 6, 7a w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414) 
78 Wychowanie przedszkolne zgodnie z definicją rozdz. 2, art. 14 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
79 Poprzez inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 
czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 143, poz. 839) rozumie się punkty 
przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. 
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6. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, 

reprezentowane przez lidera. 

 B Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 A Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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dotyczy) 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.80 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

Budowa przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym 

wyposażeniem uwzględnia również usuwaniem barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych. 

Warunkiem koniecznym realizacji inwestycji jest posiadanie jasnej wizji i kompleksowego planu 

wykorzystania powstałej infrastruktury uwzględniającego kwestie demograficzne oraz analizy 

ekonomiczne po zakończeniu projektu.  

                                                           
80 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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W ramach interwencji EFS będzie możliwa modernizacja budynku oraz wyposażenie. 

W ramach działania dopuszcza się również prace polegające na termomodernizacji obiektu 

i wymianie źródła ciepła, przy czym procentowy limit kosztów z tym związanych określają 

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2014 – 2020. W działaniu 

12.1 wyłączone będą projekty polegające jedynie na termomodernizacji obiektu i wymianie 

źródła ciepła. Projekty polegające wyłącznie na termomodernizacji obiektu możliwe są do 

realizacji w ramach Działania 4.1.   

Za niekwalifikowane uznawane będą koszty zagospodarowania terenu wokół placówek 

wychowania przedszkolnego oraz budowy dróg dojazdowych. Wyjątek stanowi budowa placu 

zabaw, jako elementu uzupełniającego projekt polegający na budowie infrastruktury wychowania 

przedszkolnego. Ponadto koszt budowy placu zabaw nie może przekroczyć limitu kosztów 

kwalifikowanych określonego w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL 

na lata 2014 – 2020. 

Wskaźniki realizacji celów Priorytet 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba miejsc we wspieranej 

infrastrukturze w zakresie 

opieki nad dziećmi lub 

infrastrukturze edukacyjnej 

(CI) 
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Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu XII Infrastruktura edukacyjna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest podniesienie atrakcyjności                             

i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego 

potencjału i lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do 

potrzeb pracodawców. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest przekonanie, że 

szkolnictwo zawodowe w obecnej sytuacji znacznie odbiega 

jakością od szkolnictwa ogólnego, przez co cieszy się znacznie 

niższym zainteresowaniem uczniów. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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14.  Przykładowe rodzaje 

projektów81  

 

1. Budowa, przebudowa, remont laboratoriów 

dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu82 (wraz 

z usuwaniem barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych) 

2. Wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal 

do praktycznej nauki (wraz z usuwaniem barier 

architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia; 

2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora 

finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 

których ustawowym lub statutowym zadaniem jest 

pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji; 

3. Organizacje pozarządowe; 

4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 

szkoły (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego); 

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i innych związków wyznaniowych; 

6. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, 

reprezentowane przez lidera. 

                                                           
81 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
82 Zgodnie z rozdz.1 art. 3 pkt. 6, 7a, 8 w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414) 
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 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 

dniem 31 grudnia 2022 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.83 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

Warunkiem koniecznym realizacji inwestycji jest posiadanie jasnej wizji i kompleksowego planu 

wykorzystania powstałej infrastruktury uwzględniającego kwestie demograficzne oraz analizy 

ekonomiczne po zakończeniu projektu. 

W przypadku szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym) należy uwzględnić krajowe 

priorytety polityki szkolnictwa zawodowego oraz konieczność dopasowania kierunku do potrzeb 

rynku pracy84 lub specjalizacji regionalnych (Program Rozwoju Technologii i RIS). 

                                                           
83 na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
84 Diagnoza rynku pracy zrealizowana na podstawie danych statystycznych z ostatnich 5 lat ( z uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych). 
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Należy podkreślić, że wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego będzie obejmowało szkoły 

kształcące w zawodach, z wyłączeniem szkół dla osób dorosłych. Należy mieć na względzie, że 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) wprowadza zasadnicze zmiany w strukturze kształcenia 

pondagimnazjalnego. Jednym z kierunków zmian wprowadzonych w ww. ustawie jest stopniowe 

przekształcanie lub wygaszanie szkół ponadgimnazjalnych. 

Zgodnie z art. 3 ust. 16 Ustawy o systemie oświaty Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) szkoły dla 

dorosłych zalicza się do kształcenia ustawicznego, które będzie objęte wsparciem w ramach 

Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.  

W ramach działania dopuszcza się również prace polegające na termomodernizacji obiektu 

i wymianie źródła ciepła, przy czym procentowy limit kosztów z tym związanych określają 

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2014 – 2020. W działaniu 

12.2 wyłączone będą projekty polegające jedynie na termomodernizacji obiektu i wymianie 

źródła ciepła. 

Za niekwalifikowane uznawane będą koszty zagospodarowania terenu wokół szkół zawodowych 

oraz budowy dróg dojazdowych. Szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków określone zostały 

w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2014 – 2020.  

Laboratoria dydaktyczne i sale do praktycznej nauki zawodu należy rozumieć jako pomieszczenia 

dydaktyczne do nauki zawodu opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U.2012.184).  

 

Wskaźniki realizacji celów Priorytetu 

 

 

  

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba szkół doposażonych 

w sprzęt na potrzeby dydaktyki 
      

Wskaźniki rezultatu 

Liczba uczniów korzystających 

z infrastruktury wspartej w 

wyniku realizacji projektów 
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PRIORYTET XIV POMOC TECHNICZNA EFRR 

Cel 

Celem głównym Priorytetu jest skuteczna i efektywna realizacja Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Będzie on realizowany poprzez 

następujące cele szczegółowe:  

 zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania RPO, 

 zapewnienie kompletnej informacji i promocji dotyczącej RPO, 

 upowszechnienie rezultatów realizacji RPO. 

W ramach Priorytetu XIV Pomoc Techniczna EFRR planuje się realizację działań związanych 

z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, ewaluacją, kontrolą oraz 

działalnością informacyjno-promocyjną upowszechniającą rezultaty wdrażania RPO WSL 2014-

2020. 

W ramach priorytetu finansowane będą działania związane z przygotowaniem, zarządzaniem, 

wdrażaniem, monitorowaniem, informowaniem, wsparciem merytorycznym przy wyborze i ocenie 

projektów oraz kontrolą operacji finansowanych ze środków funduszy europejskich w ramach 

RPO WSL 2014-2020. Realizacja celów priorytetu odbywać się będzie poprzez zatrudnienie 

odpowiedniej liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników, zapewnienie wystarczającej 

powierzchni biurowej, magazynowej i archiwizacyjnej, przygotowanie stanowisk i narzędzi pracy 

oraz sprawnego systemu informatycznego służącego obsłudze procesu realizacji RPO WSL. 

Ze środków priorytetu finansowane będą działania związane z przeprowadzeniem badań 

ewaluacyjnych, prace związane z prowadzeniem analiz, raportów oraz ekspertyz, których celem 

będzie usprawnienie systemu wdrażania i zarządzania funduszami unijnymi, a także działania 

związane z procesem oceny i selekcji projektów dofinansowanych w ramach Programu, wydatki 

związane z obsługą Komitetu Monitorującego oraz innych organów doradczych. 

Środkami Pomocy Technicznej – EFRR będą wsparte również koszty operacyjne związane 

z wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Finansowanie ograniczy się tylko do 

ZIT-ów obejmujących aglomeracje: Bielską, Częstochowską i Rybnicką wraz z ich obszarami 

funkcjonalnymi.  

Koszty funkcjonowania ZIT dla Metropolii Górnośląskiej finansowane będą z Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

W ramach Priorytetu finansowane będą również działania informacyjno-promocyjne podnoszące 

świadomość społeczną i wiedzę mieszkańców Województwa Śląskiego na temat RPO WSL 

i pomocy dostępnej w ramach programu oraz przyczyniające się do upowszechniania rezultatów 

realizacji RPO WSL 2014-2020.  

Poza wspieraniem obecnej perspektywy środki Priorytetu będzie można przeznaczyć na 

finansowanie zadań związanych z zamknięciem RPO WSL na lata 2007-2013 oraz programowanie 

funduszy europejskich w nowej pespektywie finansowej 2021-2027. 
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Działanie 14.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu XIV Pomoc techniczna - EFRR 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 14.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zapewnienie efektywnego 

i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania RPO WSL. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest efektywność 

wykorzystania funduszy strukturalnych, co wiąże się z jak 

najlepszym przygotowaniem instytucji zaangażowanych                   

w zarządzanie i wdrażanie RPO WSL w wymiarze 

technicznym, kadrowym i organizacyjnym. Właściwe 

zarządzanie RPO WSL wymaga zatrudnienia odpowiedniej 

ilości dobrze wykwalifikowanych pracowników, a także 

zapewnienia im możliwości dalszego rozwoju zawodowego 

poprzez specjalizację i stałe podnoszenie kwalifikacji.  

W ramach działania będzie można uzyskać dofinansowanie 

na wsparcie zasobów ludzkich zaangażowanych                          

w zarządzanie i wdrażanie RPO WSL oraz obsługę 
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administracyjno-techniczną RPO WSL. 

Środki działania będzie można przeznaczyć na 

finansowanie zadań związanych z zamknięciem RPO WSL 

na lata 2007-2013 oraz dotyczących nowej perspektywy 

finansowej 2021-2027 do czasu zatwierdzenia programu 

kolejnej perspektywy. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów85  

 

1. Finansowanie zatrudnienia odpowiedniej liczby wysoko 

wykwalifikowanych pracowników do wypełniania 

obowiązków związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO 

WSL na lata 2014-2020 na wszystkich etapach jego 

realizacji oraz przygotowaniem kolejnej perspektywy 

finansowej 2021-2027 do czasu zatwierdzenia programu 

nowej perspektywy. 

2. Rozwój i doskonalenie kadr zaangażowanych 

w zarządzanie i wdrażanie Regionalnego Programu 

Operacyjnego poprzez: szkolenia, seminaria, staże krajowe 

i zagraniczne, wyjazdy studyjne, udział w konferencjach, 

studia specjalistyczne, kursy językowe itp.  

3. Finansowanie kosztów zatrudnienia ekspertów 

uczestniczących w pracach KOP, Komitetu Monitorującego 

RPO WSL oraz innych organów doradczych.  

4. Finansowanie badań, analiz, raportów oraz ekspertyz 

przygotowanych przez podmioty zewnętrzne mających na 

celu usprawnienie realizacji obecnego i przyszłego okresu 

programowania.  

5. Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej, 

magazynowej i archiwizacyjnej, a także finansowanie 

kosztów związanych z obsługą administracyjną 

i organizacyjną Instytucji zaangażowanych w zarządzanie 

i realizację RPO WSL na lata 2014-2020 oraz kolejną 

perspektywę finansową 2021-2027 do czasu zatwierdzenia 

programu nowej perspektywy. 

6. Odpowiednie dostosowanie i wyposażenie stanowisk 

pracy w materiały biurowe, sprzęt biurowy, komputerowy 

(wraz ze stosownym oprogramowaniem), audiowizualny, 

teleinformatyczny, elektroniczny, itp., umożliwiający 

prawidłowe wykonywanie zadań związanych 

z zarządzaniem i wdrażaniem programu.  

7. Finansowanie systemu informatycznego służącego 

obsłudze procesu realizacji RPO WSL.  

8. Organizowanie prac Komitetu Monitorującego, prac KOP 

oraz innych organów doradczych.  

9. Działania związane z ewaluacją i oceną RPO WSL;  

10. Wsparcie procesu kontroli, audytu projektów 

                                                           
85 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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i programu;  

11. Wyjazdy służbowe pracowników dotyczące 

wykonywania zadań związanych z zarządzaniem i 

wdrażaniem RPO WSL 2014-2020 oraz zamykaniem RPO 

WSL na lata 2007-2013, a także związanych z kolejną 

perspektywą finansową 2021-2027 do czasu zatwierdzenia 

programu nowej perspektywy. 

12. Zapewnienie ciągłości finansowania na okres 

programowania rozpoczynający się po roku 2020. 

13. Zapewnienie odpowiedniej archiwizacji dokumentacji 

związanej z wdrażaniem funduszy strukturalnych w latach 

2007-2013 oraz w obecnym okresie programowania.  

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna  

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

17.  Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Instytucja Zarządzająca RPO.  

2. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia 

3. Instytucja Certyfikująca. 

4. Instytucje biorące udział w systemie wdrażania RPO. 

5. Podmioty zarządzające i administrujące realizacją ZIT 

dla trzech Aglomeracji tj Bielskiej, Częstochowskiej 

i Rybnickiej wraz z ich obszarami funkcjonalnymi. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

Nie dotyczy 
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dotyczy) 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna i merytoryczna – Wydział Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego. 

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego. 

Roczny Plan Działań. 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, 

jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta 

między dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 

1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest 

wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2022 r.  

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną 

rozpoczęcie okresu kwalifikowalności będzie wynikać 
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z właściwych przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub 

w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji 

zarządzającej wniosku o dofinansowanie86. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

  

                                                           
86 Na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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Działanie 14.2 Działania informacyjne i promocyjne 

 

1.  

Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu XIV Pomoc techniczna - EFRR 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa działania 14.2 Działania informacyjne i promocyjne 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest upowszechnienie rezultatów 

realizacji RPO WSL poprzez stworzenie sprawnego systemu 

informacji i promocji programu.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest efektywność 

wykorzystania funduszy strukturalnych, co wiąże się z jak 

najlepszym przygotowaniem działań o charakterze 

informacyjno-promocyjnym, które przyczyniają się do 

upowszechnienia wiedzy i rezultatów realizacji RPO WSL 

2014-2020. 

Wiedza na temat RPO WSL oraz wymiana informacji 

pomiędzy Instytucją Zarządzającą a potencjalnymi 

Beneficjentami, a także innymi uczestnikami systemu 

wdrażania, będąca efektem sprawnego systemu działań 

informacyjno-promocyjnych, sprzyjają osiągnięciu 

odpowiedniego poziomu absorpcji środków z funduszy 
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strukturalnych.  

W ramach działania będzie można uzyskać dofinansowanie 

na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów oraz 

beneficjentów już realizujących projekty w ramach RPO, 

działania o charakterze edukacyjnym, konferencje, 

publikacje na tematy związane z zagadnieniami 

dotyczącymi programu, jak również na utworzenie oraz 

utrzymanie punktów informacyjnych na temat RPO. 

Środki działania będzie można również przeznaczyć na 

finansowanie działań informacyjno-promocyjnych 

dotyczących perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 

kolejnej perspektywy na lata 2021-2027.  

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów87  

 

1. Organizacja szkoleń, spotkań informacyjnych, 

konferencji itp. na temat RPO WSL 2014-2020 oraz RPO 

WSL 2007-2013 dla potencjalnych i rzeczywistych 

Beneficjentów RPO WSL.  

2. Opracowanie i utrzymywanie strony internetowej 

i innych narzędzi elektronicznych.  

3. Stworzenie i bieżąca obsługa punktów informacyjnych.  

4. Obsługa administracyjno – biurowa procesu 

informowania, promocji i szkoleń.  

5. Publikacja ogłoszeń o naborach projektów.  

6. Tłumaczenie, publikacja i rozpowszechnianie 

dokumentów programowych, oficjalnych wytycznych, 

broszur, folderów, podręczników, publikacji, biuletynów 

informacyjnych dotyczących RPO WSL oraz przyszłego 

okresu programowania.  

7. Przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych 

i promocyjnych.  

8. Kampanie medialne (m.in. programy i audycje 

telewizyjne i radiowe, artykuły sponsorowane, konferencje 

prasowe, współpraca z dziennikarzami) i akcje promocyjne 

we własnym zakresie oraz za pośrednictwem instytucji 

zewnętrznych np. agencji reklamowych.  

9. Badania ewaluacyjne działań promocyjnych 

i informacyjnych.  

10. Badania opinii publicznej oraz monitoring mediów. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy   

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

Nie dotyczy 

                                                           
87 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Wersja 1.0 lipiec 2013 r.   str. 156 

cross-financing) 

 c Forma finansowania  Pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Instytucja Zarządzająca RPO.  

2. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia 

3. Instytucja Certyfikująca. 

4. Instytucje uczestniczące we wdrażaniu RPO.  

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna i merytoryczna – Wydział Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego. 

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego. 

Roczny Plan Działań. 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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na działanie 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, 

jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta 

między dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 

1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która data jest 

wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2022 r.  

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną 

rozpoczęcie okresu kwalifikowalności będzie wynikać 

z właściwych przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub 

w pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji 

zarządzającej wniosku o dofinansowanie88. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
88 Na podstawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
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30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 


