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OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY 

Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu  

 

1. 
Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014 – 2020 

2. 

Numer i nazwa  osi 

priorytetowej 

 

VII Regionalny Rynek Pracy 

3. 

Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową  

Europejski Fundusz Społeczny 

4. 
Instytucja Zarządzająca 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5. 
Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

6. 

Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

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. 

a 

Numer i nazwa 

Priorytetu 

Inwestycyjnego 

8.5 dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących 

pracy i  osób biernych zawodowo, w tym  

długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku  

pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 

pracowników 

b 
Numer i nazwa 

działania 

7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

 

12. Cel i uzasadnienie działania 

Celem działania jest: 

Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez 

zatrudnienia oraz poszukujących pracy. 
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Uzasadnienie podjętego działania:  

Sytuacja społeczno-ekonomiczna województwa oraz kraju 

wymusza konieczność kontynuowania działań podjętych  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz 

osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Osoby 

nieaktywne zawodowo potrzebują kompleksowego 

wsparcia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb. 

Wyniki badań ewaluacyjnych wskazują jednoznacznie, że 

wsparcie dobrane pod kątem potrzeb rynku pracy może 

okazać się mniej skuteczne niż wsparcie dostosowane do 

indywidualnych predyspozycji osób niezatrudnionych1. 

Realizacja działania wspierającego osoby poszukujące 

pracy i pozostające bez zatrudnienia w uzyskaniu 

zatrudnienia poprzez dostępne dla wszystkich, aktywne 

instrumenty rynku pracy (służące między innymi 

określaniu indywidualnych potrzeb, świadczeniu 

zindywidualizowanych usług i porad, prowadzeniu 

ukierunkowanych szkoleń, weryfikacji zdobytych 

kompetencji i umiejętności), przyczyni się do wzrostu 

zatrudnienia oraz spójności społecznej. Wsparcie to ma się 

przełożyć na faktyczne efekty na rynku pracy, w postaci 

wzrostu zatrudnienia. Dzięki zindywidualizowanemu 

wsparciu do poszczególnych osób i instytucji w celu 

poprawy ich sytuacji na rynku pracy poprawie ulegnie 

dostęp do zatrudnienia. Aktywność zawodowa 

mieszkańców województwa śląskiego jest kluczowym 

wyznacznikiem  mającym wpływ na rozwój społeczno-

gospodarczy regionu. Poprzez wdrażanie skutecznych i 

efektywnych narzędzi oraz instrumentów aktywnej polityki 

rynku pracy zwiększymy wskaźnik zatrudnienia, 

wspierając osoby pozostające bez zatrudnienia i 

poszukujące pracy. 

Tworzenie nowych miejsc pracy to jedno z najważniejszych 

wyzwań nie tylko dla regionu czy kraju, ale dla całej Unii 

Europejskiej. Brak pracy dotykający setek tysięcy osób w 

regionie stanowi przyczynę dramatów osobistych, 

ogranicza także szanse rozwojowe województwa.  

Działania  promujące geograficzną i zawodową mobilność 

pracowników poprzez informowanie, doradztwo oraz 

pomoc obywatelom Unii Europejskiej zainteresowanym 

podjęciem pracy w innym kraju oraz pracodawcom, którzy 

chcą zatrudnić pracownika z zagranicy, będą wspierane 

poprzez sieć EURES2 

13. 

Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu 

Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

14. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

a Temat priorytetowy  
102- Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących 

pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez 

                                                 
1 Coffey International Development; „Skuteczność i efektywność wsparcia udzielanego osobom pozostającym bez 
zatrudnienia w ramach  wybranych operacji Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wsparcie osób 
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, Katowice, 2012 r. 
2 EURES (European Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy utworzoną przez 
publiczne służby zatrudnienia. Związki zawodowe i organizacje pracodawców są również jej uczestnikami na zasadzie 
partnerstwa. Celem sieci EURES jest ułatwienie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) (27 członków Unii Europejskiej oraz Norwegia, Liechtenstein i Islandia) oraz Szwajcaria 



7 

 

lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie 

mobilności pracowników 

 

b 

Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  

01- Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej 

gęstości zaludnienia) 

02- Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej 

gęstości zaludnienia) 

03- Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

e 
Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f 

Terytorialne  

mechanizmy 

wdrażania 

01-  Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie 

02-  inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego 

rozwoju obszarów miejskich 

03- Zintegrowane inwestycje terytorialne – inne 

07 -  Nie dotyczy 

g Lokalizacja PL22 Śląskie   

15. 

Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

16. 
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17. 

Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a 

Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

konkursowy (z wyłączeniem publicznych służb 

zatrudnienia) 

pozakonkursowy 

pozakonkursowy negocjacyjny 

b 

Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

18. 
Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

 

a Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie 

151 974 543 EURO 

 

b. Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c. Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

19. 

 Maksymalny udział 

środków UE w wydatkach 

kwalifikowanych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

20. 

Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21. 
Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

22. Dzień rozpoczęcia W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 
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kwalifikowalności wydatków pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub  

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie.   

23. 

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24. 

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25. Forma płatności Zaliczka 

26. 
Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Do 10% 

27. 
Wskaźniki dla typów 

działań/typów projektów 

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: 

 Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

Wskaźniki produktu:  

 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (K/M) 

 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie (K/M) 

 Liczba osób w wieku 25-30 lat objętych wsparciem w 

programie(K/M) 

 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie(K/M) 

 Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich (K/M) 

 Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie(K/M) 

 

 

 

Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy  i 

pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe (z wyłączeniem publicznych 

służb zatrudnienia) 

1. Typy operacji 

1. Realizacja kompleksowych programów 

aktywizacji zawodowej i działań na rzecz 

zatrudnienia, obejmujących m.in.:   

 pośrednictwo pracy i pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy; 

 poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; 

 identyfikację potrzeb osób pozostających bez 

zatrudnienia (np. IPD); 

 wsparcie psychologiczno-doradcze osób 

wchodzących, powracających na rynek pracy i na 

początkowym etapie zatrudnienia (w tym 

mentoring); 

 staże (minimum 6 miesięcy)/praktyki zawodowe/ 

przygotowanie zawodowe dorosłych; 

 szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia 



9 

 

lub zmiany kwalifikacji zawodowych; 

 organizację warsztatów lub szkoleń z zakresu  

kompetencji kluczowych3; 

 dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania 

do miejsca pracy, stażu lub praktyk zawodowych; 

 inne aktywne instrumenty rynku pracy, 

zdiagnozowane na podstawie analizy potrzeb4.  

 =wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy; 

 subsydiowanie zatrudnienia. 

2. Działania EURES związane z bezpośrednim 

świadczeniem usług dla poszukujących pracy  

i pracodawców. 

2. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b 

Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e 
Działalność 

gospodarcza  
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie   

3. 

Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

4. 
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

5. 

Beneficjenci 

a 

Typ beneficjentów Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz 

publicznych służb zatrudnienia,  

b 

Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 Osoby pozostające bez zatrudnienia, 

w szczególności: 

 osoby długotrwale bezrobotne, 

 osoby młode w wieku od 25 do 30 roku życia, 

 osoby powyżej 50 roku życia, 

 kobiety, 

 osoby niepełnosprawne. 

 Osoby poszukujące pracy (wymienione w ustawie o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)z 

wyłączeniem osób poniżej 25 roku życia 

 Pracodawcy. 

6. 

Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a 
Tryb 

przeprowadzania konkursowy. 

                                                 
3  Kompetencje zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z  dnia 18 grudnia 2006 r.  

w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako połączenie wiedzy, 

umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do 

samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej  

i zatrudnienia. W ramach zalecenia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:1) porozumiewanie się  

w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe 

kompetencje naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje 

społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i  przedsiębiorczość oraz 8) świadomość i ekspresja kulturowa 
4
 Z wyłączeniem dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
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naboru wniosków o 

dofinansowanie  

b 

Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7. 
Alokacja finansowa na 

poddziałanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

a 

Wkład ze środków 

unijnych na działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b 

Wkład ze środków 

publicznych krajowych 

na działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c 

Przewidywana wielkość 

środków prywatnych 

na działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8. 

Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9. 

Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10. 
Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

11. 

Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

 dofinansowanie5.   

12. 

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13. 

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14. Forma płatności Zaliczka 

15. 
Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Do 10% 

 

  

                                                 
5
 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i 

pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb 

zatrudnienia)  

1. Typy operacji 

Wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach usług 

rynku pracy i z wykorzystaniem aktywnych instrumentów 

rynku pracy, realizowanych przez publiczne służby 

zatrudnienia, realizacja kompleksowych programów 

aktywizacji zawodowej i działań na rzecz 

zatrudnienia, obejmujących m.in.:   

 pośrednictwo pracy i pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy; 

 poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; 

 identyfikację potrzeb osób pozostających bez 

zatrudnienia (np. IPD); 

 wsparcie psychologiczno-doradcze osób 

wchodzących, powracających na rynek pracy i na 

początkowym etapie zatrudnienia (w tym 

mentoring); 

 staże (minimum 6 miesięcy)/praktyki zawodowe/ 

przygotowanie zawodowe dorosłych; 

 szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia 

lub zmiany kwalifikacji zawodowych; 

  organizację warsztatów lub szkoleń z zakresu  

kompetencji kluczowych6; 

 dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania 

do miejsca pracy, stażu lub praktyk zawodowych; 

 przyznanie środków na podjęcie działalności 

gospodarczej; 

 inne aktywne instrumenty rynku pracy, 

zdiagnozowane na podstawie analizy potrzeb; 

 wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy; 

 subsydiowanie zatrudnienia; 

 działania EURES związane z bezpośrednim 

świadczeniem usług dla poszukujących pracy  

i pracodawców. 

2. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

 a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b 

Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e 
Działalność 

gospodarcza  
Nie dotyczy  

f Lokalizacja PL22 Śląskie     

3. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym.  

4. 
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

5. Beneficjenci 

                                                 
6 Kompetencje zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z  dnia 18 grudnia 2006 r.  
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej  
i zatrudnienia. W ramach zalecenia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:1) porozumiewanie się  
w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe 
kompetencje naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje 
społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość oraz 8) świadomość ekspresja kulturalna. 
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a 

Typ beneficjentów 
Publiczne służby zatrudnienia 

b 

Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 Osoby pozostające bez zatrudnienia,  

w szczególności: 

 osoby długotrwale bezrobotne, 

 osoby młode w wieku od 25 do 30 roku życia, 

 osoby powyżej 50 roku życia, 

 kobiety, 

 osoby niepełnosprawne. 

 Osoby poszukujące pracy (wymienione w ustawie o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) z 

wyłączeniem osób poniżej 25 roku życia 

 Pracodawcy. 

6. 

Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a 

Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

pozakonkursowy. 

b 

Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7. 
Alokacja finansowa na 

poddziałanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a. 
Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b. 

Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c. 

Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8. 

Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9. 

Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10. 
Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11. 

Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie7.      

                                                 
7
 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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12. 

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13. 

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14. Forma płatności Zaliczka 

15. 
Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
 Do 10% 

 

Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i 

pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – projekty w  ramach 

Zintegrowanych/ Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

1. Typy operacji 

Realizacja kompleksowych programów aktywizacji 

zawodowej i działań na rzecz zatrudnienia, 

obejmujących m.in.:   

 pośrednictwo pracy i pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy; 

 poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; 

 identyfikację potrzeb osób pozostających bez 

zatrudnienia (np. IPD); 

 wsparcie psychologiczno-doradcze osób 

wchodzących, powracających na rynek pracy i na 

początkowym etapie zatrudnienia (w tym 

mentoring); 

 staże (minimum 6 miesięcy)/praktyki zawodowe/ 

przygotowanie zawodowe dorosłych; 

 szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia 

lub zmiany kwalifikacji zawodowych; 

 organizację warsztatów lub szkoleń z zakresu  

kompetencji kluczowych8; 

 dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania 

do miejsca pracy, stażu lub praktyk zawodowych; 

 inne aktywne instrumenty rynku pracy, 

zdiagnozowane na podstawie analizy potrzeb9.  

 wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy; 

 subsydiowanie zatrudnienia. 

2. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

 a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b 

Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01- Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e 
Działalność 

gospodarcza  
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie   

3. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym.  

                                                 
8  Kompetencje zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z  dnia 18 grudnia 2006 r.  
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej  
i zatrudnienia. W ramach zalecenia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:1) porozumiewanie się  
w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe 
kompetencje naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje 
społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość oraz 8) świadomość i ekspresja kulturalna. 
9 Z wyłączeniem dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
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działania (jeśli dotyczy) 

4. 
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

5. Beneficjenci 

 

a 

Typ beneficjentów Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

b 

Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 Osoby pozostające bez zatrudnienia,  

w szczególności: 

 osoby długotrwale bezrobotne, 

 osoby młode w wieku od 25 do 30 roku życia, 

 osoby powyżej 50 roku życia, 

 kobiety, 

 osoby niepełnosprawne. 

 Osoby poszukujące pracy (wymienione w ustawie o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy)wyłączeniem osób poniżej 25 roku życia 

 Pracodawcy. 

6. 

Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a 

Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

pozakonkursowy negocjacyjny 

b 

Tryb oceny wniosków 

o dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7. 

 

Alokacja finansowa na 

poddziałanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

a. 
Wkład ze środków 

unijnych na działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b. 

Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c 

Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8. 

Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9. 

Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10. 
Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11. 

Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 
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dofinansowanie10.    

12. 

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13. 

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14. Forma płatności Zaliczka 

15. 
Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
 Do 10% 

 

Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i 

pozostających bez zatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - projekty w ramach 

Obszarów Strategicznej Interwencji 

1. Typy operacji 

1. Realizacja kompleksowych programów 

aktywizacji zawodowej i działań na rzecz 

zatrudnienia, obejmujących m.in.:   

 pośrednictwo pracy i pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy; 

 poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; 

 identyfikację potrzeb osób pozostających bez 

zatrudnienia (np. IPD); 

 wsparcie psychologiczno-doradcze osób 

wchodzących, powracających na rynek pracy i na 

początkowym etapie zatrudnienia (w tym 

mentoring); 

 staże (minimum 6 miesięcy)/praktyki zawodowe/ 

przygotowanie zawodowe dorosłych; 

 szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia 

lub zmiany kwalifikacji zawodowych; 

 organizację warsztatów lub szkoleń z zakresu  

kompetencji kluczowych11; 

 dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania 

do miejsca pracy, stażu lub praktyk zawodowych; 

 inne aktywne instrumenty rynku pracy, 

zdiagnozowane na podstawie analizy potrzeb12.  

2. Wsparcie pracodawców w tworzeniu 

dodatkowych miejsc pracy, poprzez m.in.: 

 wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy; 

 subsydiowanie zatrudnienia. 

2. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

 a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy Nie dotyczy 

                                                 
10

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
11  Kompetencje zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z  dnia 18 grudnia 2006 r.  

w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako połączenie wiedzy, 

umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do 

samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej  

i zatrudnienia. W ramach zalecenia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:1) porozumiewanie się  

w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe 

kompetencje naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje 

społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i  przedsiębiorczość oraz 8) świadomość i ekspresja kulturalna. 
12

 Z wyłączeniem dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
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(dla interwencji 

cross-financing) 

c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna   

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e 
Działalność 

gospodarcza  
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie   

3. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym.  

4. 
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

5. Beneficjenci 

 

a 

Typ beneficjentów Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

b 

Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 Osoby pozostające bez zatrudnienia,  

w szczególności: 

 osoby długotrwale bezrobotne, 

 osoby młode w wieku od 25 do 30 roku życia, 

 osoby powyżej 50 roku życia, 

 kobiety, 

 osoby niepełnosprawne. 

 Osoby poszukujące pracy (wymienione w ustawie o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) z 

wyłączeniem osób poniżej 25 roku życia 

 Pracodawcy. 

6. 

Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a 

Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b 

Tryb oceny wniosków 

o dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7. 

 

Alokacja finansowa na 

poddziałanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

a. 
Wkład ze środków 

unijnych na działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b. 

Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c 

Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8 

Maksymalny udział 

środków UE w 

wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu 

(%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9. 

Minimalny wkład 

własny beneficjenta 

(%) (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10. Pomoc publiczna (jeśli Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
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dotyczy) 

11. 

Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności 

wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie13.  

12. 

Minimalna / 

Maksymalna wartość 

projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13. 

Minimalna / 

Maksymalna kwota 

wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14. Forma płatności Zaliczka 

15. 
Wysokość udziału 

cross-financingu (%) 
 Do 10% 

 

 

 

                                                 
13

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Działanie 7.2 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej 

1. 
Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014 – 2020 

2. 
Numer i nazwa osi 

priorytetowej 
VII Regionalny Rynek Pracy 

3. 

Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Społeczny 

4. 
Instytucja Zarządzająca 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5. 
Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

6. 

Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

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 Priorytetu 

Inwestycyjnego 

8.7 praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i 

tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych 

mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

Numer i nazwa działania 
7.2 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej 

12. 
Cel i uzasadnienie 

działania 

Celem działania jest rozwój przedsiębiorczości  

i samozatrudnienia, poprzez poprawę dostępu do 

zewnętrznych źródeł finansowania. 

 

Uzasadnienie podjętego działania:  

Celem działania jest rozwój przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia, poprzez poprawę dostępu do 

zewnętrznych źródeł finansowania. 

 

Uzasadnienie podjętego działania:  

Wsparcie procesu tworzenia przedsiębiorstw i 
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rozpoczynania działalności gospodarczej jest działaniem 

prowzrostowym i prorozwojowym, sprzyjającym 

zatrudnieniu i gospodarczej pomyślności.   

Jak wskazują liczne badania, postawy przedsiębiorcze są 

dość powszechne w naszym społeczeństwie. Oczekuje się, 

iż ograniczenie problemu dostępu do kapitału – jako 

głównej bariery przedsiębiorczości – pozwoli na 

wykorzystanie tego istniejącego potencjału rozwojowego, 

mającego istotny wpływ na poziom zawodowej aktywności 

oraz  inne wskaźniki makroekonomiczne (wzrost PKB, 

wskaźnik HDI). 

W kontekście tym należy zauważyć, iż Śląsk wyróżnia się – 

sprzyjającym przedsiębiorczości – najwyższym w kraju 

współczynnikiem urbanizacji oraz największą liczbą osób 

zamieszkałych w mieście. 

Skuteczność i efektywność wsparcia uzależniona jest od 

kilku przynajmniej czynników: 

• dywersyfikacji instrumentów i źródeł finansowania; 

• kompleksowości i adekwatności wsparcia o 

charakterze doradczym i szkoleniowym (w tym diagnoza 

predyspozycji i predylekcji osób zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą); 

• możliwości dodatkowego wsparcia doradczego i 

finansowego dla firm w początkowym okresie działalności; 

• skorelowania wsparcia z popytem na dany rodzaj 

działalności (branżę). 

Pomoc o charakterze bezzwrotnym (dotacja) skierowana 

będzie – w głównej mierze – do osób znajdujących się w 

szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, których 

możliwości uzyskania kapitału na warunkach rynkowych są 

poważnie ograniczone. Zwrotna pomocy finansowa, 

stwarzająca możliwość reinwestowania środków (pożyczki, 

poręczenia) uruchomiona zostanie wobec pozostałych 

odbiorców, zwłaszcza osób pracujących. 

13. 

Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu 

Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

14. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

a 

Temat priorytetowy  104 -Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i 

tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw 

b 

Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  
01-Dotacja bezzwrotna 

02-Dotacja zwrotna 

d Typ obszaru  

01- Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej 

gęstości zaludnienia) 

02- Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej 

gęstości zaludnienia) 

03- Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

e 
Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f  

01-  Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie 

02-  inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego 

rozwoju obszarów miejskich 

03- Zintegrowane inwestycje terytorialne – inne 

07 -  Nie dotyczy 
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g Lokalizacja PL22 Śląskie   

15. 

Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 

ramach działania (jeśli 

dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

16. 
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17. 

Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a 

Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

konkursowy 

pozakonkursowy negocjacyjny  

b 

Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

18. 
Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a. 
Wkład ze środków 

unijnych na działanie 

74 861 000 EURO  

b. 

Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c. 

Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

19 

Maksymalny udział 

środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

20. 

Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21. 
Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

22. 

Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności 

wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

 dofinansowanie.   

21. 

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22. 

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23. Forma płatności Zaliczka 

24. 
Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Do 10% 

25. 

Wskaźniki dla typów 

działań/typów projektów 

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego 

 Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na własny rachunek (K/M) 
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 Wskaźnik produktu: 

 Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie (K/M) 

 

Poddziałanie 7.2.1 Promocja samozatrudnienia –projekty konkursowe 

1. 

Typy operacji 1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez 

zastosowanie m.in. następujących 

instrumentów: 

 diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

 doradztwo (indywidualne i grupowe),  

 coaching,  

 szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do podjęcia  

i prowadzenia działalności gospodarczej, 

 przyznanie dotacji w wysokości do 50 tys. zł na  

rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

 wsparcie pomostowe, którego okres  

i wysokość uzależniona jest od liczby 

utworzonych i utrzymanych miejsc pracy. 

2. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, w tym 

w formie innowacyjnej przedsiębiorczości 

akademickiej, poprzez zastosowanie m.in. 

następujących instrumentów: 

 przyznanie dotacji w wysokości do 70 tys. zł na  

rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym 

uzyskiwanie ochrony własności intelektualnej  

i przemysłowej, 

 doradztwo (indywidualne i grupowe), 

 coaching, 

 szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do podjęcia  

i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób 

rozpoczynających działalność,  

  kursy i szkolenia w zakresie tworzenia nowoczesnych 

modeli biznesowych budowy  

i rozwoju firm, 

 wsparcie pomostowe, którego okres  

i wysokość uzależniona jest od liczby utworzonych i 

utrzymanych miejsc pracy; 

 

3. Wsparcie firm w początkowym okresie 

działalności14, poprzez zastosowanie 

następujących instrumentów: 

 mentoring, 

 coaching,  

 szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy  

 i umiejętności niezbędnych do prowadzenia 

działalności gospodarczej dla osób 

rozpoczynających działalność,  

 kursy i szkolenia w zakresie tworzenia 

nowoczesnych modeli biznesowych budowy  

 i rozwoju firm, 

                                                 
14

 W okresie do 24 miesięcy od daty zarejestrowania działalności.  
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 poradnictwo w zakresie prowadzenia bieżącej 

działalności gospodarczej m.in. poprzez porady 

prawne, podatkowe, marketingowe;  

 

2. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

 

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b 

Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e 
Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie   

3. 

Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie prawodawstwem krajowym.   

4. 
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

5. Beneficjenci 

 

a 

Typ beneficjentów Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz 

publicznych służb zatrudnienia 

 

b 

Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność 

gospodarczą, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy 

przed datą przystąpienie do projektu nie posiadały 

zarejestrowanej działalności, 

 Przedsiębiorstwa w początkowym okresie działalności15 

 

6. 

Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 

a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Konkursowy 

 

b Tryb oceny wniosków 

o dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa   [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

7. 

 

Alokacja finansowa na 

poddziałanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

 

a. 
Wkład ze środków 

unijnych na działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b. 

Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c 

Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11. 
Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                 
15 W okresie do 24 miesięcy od daty zarejestrowania działalności. 
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kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

12. 

Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13 
Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

14 

Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie16.    

15. 

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

16 

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17. Forma płatności Zaliczka 

18. 
Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Do 10% 

 

Poddziałanie 7.2.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych– 

projekty w  ramach Zintegrowanych/ Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

1. 

Typy operacji 1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez 

zastosowanie m.in. następujących 

instrumentów: 

 diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

 doradztwo (indywidualne i grupowe),  

 coaching,  

 szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do podjęcia  

i prowadzenia działalności gospodarczej, 

 przyznanie dotacji w wysokości do 50 tys. zł na  

rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

 wsparcie pomostowe, którego długość  

i wysokość uzależniona jest od liczby utworzonych i 

utrzymanych miejsc pracy. 

2. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, w tym  

w formie innowacyjnej przedsiębiorczości 

akademickiej, poprzez zastosowanie m.in. 

następujących instrumentów: 

 przyznanie dotacji w wysokości do 70 tys. zł na  

                                                 
16

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym 

uzyskiwanie  ochrony własności intelektualnej  

i przemysłowej, 

 doradztwo (indywidualne i grupowe), 

 coaching, 

 szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do podjęcia  

i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób 

rozpoczynających działalność,  

  kursy i szkolenia w zakresie tworzenia 

nowoczesnych modeli biznesowych budowy  

i rozwoju firm, 

 wsparcie pomostowe, którego okres  

i wysokość uzależniona jest od liczby utworzonych i 

utrzymanych miejsc pracy; 

 

3. Wsparcie firm w początkowym okresie 

działalności17, poprzez zastosowanie 

następujących instrumentów: 

 mentoring, 

 coaching,  

  szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do prowadzenia 

działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających 

działalność,  

   kursy i szkolenia w zakresie tworzenia nowoczesnych 

modeli biznesowych budowy  

 i rozwoju firm, 

 poradnictwo w zakresie prowadzenia bieżącej 

działalności gospodarczej m.in. poprzez porady 

prawne, podatkowe, marketingowe;  

2. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

 

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b 

Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e 
Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie   

3. 

Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie prawodawstwem krajowym.   

4. 
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

5. Beneficjenci 

 

a 

Typ beneficjentów Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

b 

Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

W zakresie typu operacji nr 1: 

 Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność 

gospodarczą, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy 

przed datą przystąpienie do projektu nie posiadały 

zarejestrowanej działalności, 

W zakresie typu operacji nr 2: 

 Studenci 

                                                 
17 W okresie do 24 miesięcy od daty zarejestrowania działalności.  
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 Absolwenci, 

 Doktoranci  

 Pracownicy naukowi 

W zakresie typu operacji nr 3: 

 Przedsiębiorstwa w początkowym okresie działalności18 

6. 

Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

konkursowy negocjacyjny 

 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa   [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

7. 

 

Alokacja finansowa na 

poddziałanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

 

a. 
Wkład ze środków 

unijnych na działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b. 

Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c 

Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8. 

Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9. 

Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10. 
Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11. 

Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie19.    

12. 

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13. 
Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                 
18 W okresie do 24 miesięcy od daty zarejestrowania działalności. 
19

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320 
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dotyczy) 

14. Forma płatności Zaliczka 

15. 
Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Do 10% 

 

 

Poddziałanie 7.2.3 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – 

projekty w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji 

1. 

Typy operacji 1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez 

zastosowanie m.in. następujących instrumentów: 

 diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

 doradztwo (indywidualne i grupowe),  

 coaching,  

 szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do podjęcia  

i prowadzenia działalności gospodarczej, 

 przyznanie dotacji w wysokości do 50 tys. zł na  

rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

 wsparcie pomostowe, którego okres  

i wysokość uzależniona jest od liczby 

utworzonych i utrzymanych miejsc pracy. 

2. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, w tym  

w formie innowacyjnej przedsiębiorczości 

akademickiej, poprzez zastosowanie m.in. 

następujących instrumentów: 

 przyznanie dotacji w wysokości do 70 tys. zł na  

rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym 

uzyskiwanie  ochrony własności intelektualnej  

i przemysłowej, 

 doradztwo (indywidualne i grupowe), 

 coaching, 

 szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do podjęcia  

i prowadzenia działalności gospodarczej dla 

osób rozpoczynających działalność,  

  kursy i szkolenia w zakresie tworzenia 

nowoczesnych modeli biznesowych budowy  

i rozwoju firm, 

 wsparcie pomostowe, którego okres  

i wysokość uzależniona jest od liczby 

utworzonych i utrzymanych miejsc pracy; 

 

3. Wsparcie firm w początkowym okresie 

działalności20, poprzez zastosowanie 

następujących instrumentów: 

 mentoring, 

 coaching,  

 szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do prowadzenia 

działalności gospodarczej dla osób 

rozpoczynających działalność,  

 kursy i szkolenia w zakresie tworzenia 

                                                 
20 W okresie do 24 miesięcy od daty zarejestrowania działalności.  
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nowoczesnych modeli biznesowych budowy  

 i rozwoju firm, 

 poradnictwo w zakresie prowadzenia bieżącej 

działalności gospodarczej m.in. poprzez porady 

prawne, podatkowe, marketingowe;  

 

2. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

 

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b 

Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e 
Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie   

3. 

Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie prawodawstwem krajowym.   

4. 
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

5. Beneficjenci 

 

a 

Typ beneficjentów Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

b 

Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

W zakresie typu operacji nr 1: 

 Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność 

gospodarczą, które w przeciągu ostatnich  24 

miesięcy od przed datą przystąpienie do projektu 

nie posiadały zarejestrowanej działalności, 

W zakresie typu operacji nr 2: 

 Studenci 

 Absolwenci, 

 Doktoranci  

 Pracownicy naukowi 

W zakresie typu operacji nr 3: 

-Przedsiębiorstwa w początkowym okresie działalności 

6. 

Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa   [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

7. 

 

Alokacja finansowa na 

poddziałanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

 

a. 
Wkład ze środków 

unijnych na działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b. 

Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c 

Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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działanie 

8. 

Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9. 

Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10. 
Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11. 

Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie21.    

12. 

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13. 

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14. Forma płatności Zaliczka 

15. 
Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Do 10% 

                                                 
21

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320 
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Poddziałanie 7.2.4. Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej poprzez instrumenty zwrotne - projekty konkursowe 

1. 

Typy operacji 1. Utworzenie i zarządzanie (pełnienie funkcji 

Operatora): 

 Funduszem pożyczkowym 

 Funduszem poręczeniowym 

 

alokujących w sposób zwrotny środki w instrumenty 

inżynierii finansowej, o których mowa w art. 37 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 

1303/2013, poprzez: 

 

 Przyznanie pożyczki osobom fizycznym 

(jednorazowej/transzowej) w wysokości do 70 tyś zł na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 Przyznanie pożyczki (jednorazowej/transzowej) w 

wysokości do 100tyś zł na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w formie akademickiej przedsiębiorczości 

( w tym innowacyjnej) 

 Przyznanie pożyczki dla przedsiębiorstw w 

 początkowym okresie działalności 22 w wysokości 100 

tys zł 

 Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących 

rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez: 

- doradztwo (indywidualne i grupowe),  

- coaching, 

- mentoring, 

- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do podjęcia  

i prowadzenia działalności gospodarczej, 

- kursy/szkolenia w zakresie tworzenia 

nowoczesnych modeli biznesowych budowy i 

rozwoju firm. 

2. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  02- Dotacja zwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność 

gospodarcza  

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie   

3. 

Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie prawodawstwem krajowym. 

 

4. 
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

5. Beneficjenci 

 

a Typ beneficjentów  Banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje 

kredytowe lub instytucje finansowe, 

 Banki spółdzielcze, 

 Podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku 

lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące 

tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek, 

 Konsorcja powyższych podmiotów. 

                                                 
22 W okresie do 24 miesięcy od daty zarejestrowania działalności  
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b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność 

gospodarczą, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy 

przed datą przystąpienia do projektu nie posiadały 

zarejestrowanej działalności, 

 W zakresie przedsiębiorczości akademickiej: 

o Studenci 

o Absolwenci, 

o Doktoranci  

o Pracownicy naukowi  

 Przedsiębiorstwa w początkowym okresie działalności23   

6. 

Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

konkursowy 

 

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7. 

 

Alokacja finansowa na 

poddziałanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

 

a. 
Wkład ze środków 

unijnych na działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b. 

Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c 

Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8. 

Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9. 

Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10. 
Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11. 

Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023  

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie24.    

                                                 
23 W okresie  do 24 miesięcy od daty zarejestrowania działalności. 
24 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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12. 

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13. 

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14. Forma płatności Instrumenty inżynierii finansowej   

15. 
Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Do 10% 
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OŚ PRIORYTETOWA VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA  WIEDZY 

 

Działanie 8.1 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich pracowników 

 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-202025 

2.  Numer i nazwa  osi 

priorytetowej 

VIII  Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego  oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Społeczny 

4.  Instytucja Zarządzająca 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

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.  a Numer i nazwa Priorytetu 

Inwestycyjnego 

8.9 przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

b Numer i nazwa działania  8.1 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników 

(Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 

do zmian - 8.9 EFS) 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest podniesienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw, poprzez wzmocnienie potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz doskonalenie 

umiejętności i kompetencji kadr zarządzających 

i pracowników. 

 

Uzasadnienie podjętego działania: 

W ramach Działania udzielane będzie wsparcie szkoleniowe 

oraz doradcze dla przedsiębiorców i ich pracowników w 

zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, w tym również m.in.  

                                                 
25

 Informacje na podstawie systemu wdrażania RPO WSL na lata 2007-2013. Aktualizacja po przyjęciu stosownych 

aktów prawnych dla perspektywy 2014-2020. Zapisy merytoryczne są elementem wypracowanych stanowisk oraz 
demarkacji z lutego i kwietnia 2013r. 
Wskaźniki (rezultatu i produktu) wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFS, Założeń 
Umowy Partnerstwa oraz propozycji IZ. 
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zmiany profilu działalności. Wiązało się to będzie również z 

działaniami mającymi na celu diagnozowanie i realizację 

potrzeb szkoleniowych przedsiębiorców i ich pracowników, 

konieczne będzie dostosowanie umiejętności oraz 

kwalifikacji pracowników i ich pracodawców do sytuacji 

gospodarczej na rynku pracy. W szczególności będzie to 

szansa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 

których potencjał organizacyjny w tym również jakość ich 

kapitału ludzkiego jest niewystarczający. W związku z 

powyższym podnoszenie adaptacyjności przedsiębiorstw i 

pracowników będzie realizowane przez zapewnienie 

wysokiej jakości usług rozwojowych. Środki przeznaczone 

na kształcenie w obszarze podnoszenia adaptacyjności 

będą realizować model zakładający podejście popytowe, 

zintegrowany z krajowym systemem zapewnienia jakości 

usług rozwojowych oraz docelowo spójnym z 

opracowywaną Polską Ramą Kwalifikacji. 

 

Niwelowaniu negatywnych zjawisk wynikających z 

restrukturyzacji zatrudnienia i adaptacji zwalnianych 

pracowników powinny służyć, programy outplacementu 

wykorzystywane w niewystarczającym stopniu. Usługi 

outplacementu mogą być zorientowane w szczególności 

na: rynek pracy (pomoc w poszukiwaniu nowego 

zatrudnienia), na przekwalifikowanie zawodowe czy też na 

rozwój przedsiębiorczości. Metodą, która może przyczynić 

się do wykorzystania zwalnianych zasobów pracy jest 

rozwój usług okołobiznesowych świadczonych również dla 

restrukturyzowanych przedsiębiorstw (outsourcing).  

 

Integralnym elementem nowego podejścia do 

finansowania działań edukacyjnych przedsiębiorstw i 

pracowników będzie regionalny system dystrybucji 

środków oparty na podejściu popytowym (tzw. 

Podmiotowe Systemy Finansowania). Projekty w większym 

stopniu będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców, 

dawać im możliwość samodzielnego wyboru narzędzi i 

metod wsparcia, zapewniać szybką reakcję na występujące 

problemy oraz zapewniać kompleksowe wsparcie (w tym 

m.in. diagnostyczne i doradcze). 

 

Istotną rolę odgrywać będzie wdrażanie zarządzania 

strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi jak również 

nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, co 

będzie miało przełożenie na zarządzanie w sytuacji 

kryzysowej. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu 

Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

14.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej 

gęstości zaludnienia) 

02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej 

gęstości zaludnienia) 
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03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Terytorialne mechanizmy 

wdrażania 

01 Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie 

02 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego 

rozwoju obszarów miejskich 

03 Zintegrowane inwestycje terytorialne – inne 

07 Nie dotyczy 

g Lokalizacja PL22 Śląskie 

15.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

16.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

do 10 % 

17.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 

 

a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

konkursowy  

pozakonkursowy 

pozakonkursowy negocjacyjny 

b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

18. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a. Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

110 329 194 euro 

b. Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c. Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

19. Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

20.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

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.26 

21.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                 
26

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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22.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Forma płatności Zaliczka 

24.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

do 10%  

 

25. Wskaźniki realizacji  

Działania 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu (C), 

- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 

pracę lub kontynuowały zatrudnienie,  

- Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy 

dzięki udziałowi w programie 

 

Wskaźniki produktu: 

- Liczba osób pracujących objętych wsparciem w 

programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

(C), 

- Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 

oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy objętych wsparciem w programie, 

- Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w 

programie, 

- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem 

w programie. 

 

 

 

Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie 

rozwoju przedsiębiorstwa – projekty konkursowe 

 

1.  Typy operacji a) kompleksowe doradztwo strategiczne dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 

kończące się opracowaniem/aktualizacją strategii 

rozwoju działalności przedsiębiorstwa lub audytem 

z rekomendacjami,  którego zastosowanie prowadzi 

do osiągnięcia celu przedsiębiorstwa oraz wdrażanie 

nowoczesnych metod zarządzania 

przedsiębiorstwem, 

b) wsparcie dla modernizowanych przedsiębiorstw 

poprzez usługi okołobiznesowe (w tym 

outsourcing)27, 

c) dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych 

- szkolenia28, doradczych, diagnostycznych) 

odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w 

tym również dotyczących  obszarów kluczowych dla 

rozwoju regionu (określonych m.in. w Programie 

Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na 

                                                 
27 Procesy outsourcingu nie związane z redukcją zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Outsourcing -  korzystanie z zasobów 
zewnętrznych. Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy 
28 Szkolenia – bez BHP i innych obowiązkowych szkoleń wymaganych przepisami prawa 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasoby_%28zarz%C4%85dzanie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasoby_%28zarz%C4%85dzanie%29
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lata 2010 – 2020), 

d) doradztwo oraz animowanie współpracy 

gospodarczej przyczyniającej się do wzmacniania 

MMŚP, prowadzące do ich internacjonalizacji,  

e) wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników 

zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 

przedsiębiorstw, 

f) wsparcie MMŚP w obszarze diagnozowania potrzeb 

szkoleniowych pracowników i kadry zarządzającej, 

w celu doboru właściwej formy szkoleń do specyfiki 

i sposobu działania przedsiębiorstwa. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność gospodarcza  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie 

z  prawodawstwem krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

do 10% 

5.  Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 

bezpośrednio korzystające 

z pomocy) (jeśli dotyczy) 

- Pracownicy przedsiębiorstw, w tym pracownicy 

przedsiębiorstw przechodzących procesy 

restrukturyzacyjne, pracownicy przedsiębiorstw 

odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, 

pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej;  

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;  

- Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem;  

- Pracodawcy i pracownicy oraz osoby pracujące na 

podstawie umów cywilno – prawnych i wolontaryjnych, 

osoby z promesą zatrudnienia 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

konkursowy  

 

b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

poddziałanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b.  Wkład ze środków [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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publicznych krajowych na 

działanie 

c.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

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.29 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności Zaliczka 

 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

 

do 10%  

 

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie 

rozwoju przedsiębiorstwa w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji – projekty 

pozakonkursowe negocjacyjne - Zintegrowane/Regionalne Inwestycje Terytorialne  

 

1.  Typy operacji a) kompleksowe doradztwo strategiczne dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 

kończące się opracowaniem/aktualizacją strategii 

rozwoju działalności przedsiębiorstwa lub audytem 

z rekomendacjami, 

b) wsparcie dla modernizowanych przedsiębiorstw 

poprzez usługi okołobiznesowe (w tym 

outsourcing)
30
, 

                                                 
29 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
30 Procesy outsourcingu nie związane z redukcją zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Outsourcing -  korzystanie z zasobów 
zewnętrznych. Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasoby_%28zarz%C4%85dzanie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasoby_%28zarz%C4%85dzanie%29
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c) szkolenia
31
, doradztwo związane ze szkoleniami dla 

pracowników mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, w tym opłacane przez refundację, 

w obszarach kluczowych dla rozwoju regionu 

(określonych m.in. w Programie Rozwoju 

Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 

2020), 

d) szkolenia specjalistyczne dla pracowników MMŚP 

wspierające obszary rozwoju technologicznego, 

określone w Programie Rozwoju Technologii 

Województwa Śląskiego na lata 2010 - 2020, 

e) doradztwo oraz animowanie współpracy 

gospodarczej przyczyniającej się do wzmacniania 

MMŚP, prowadzące do ich internacjonalizacji,  

f) wsparcie MMŚP w obszarze diagnozowania potrzeb 

szkoleniowych pracowników i kadry zarządzającej, 

w celu doboru właściwej formy szkoleń do specyfiki 

i sposobu działania przedsiębiorstwa, 

g) wsparcie doradcze na rzecz zapobiegania sytuacjom 

kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają 

negatywne skutki zmiany gospodarczej. 

 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność gospodarcza  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie 

z  zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

do 10% 

5.  Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 

bezpośrednio korzystające 

z pomocy) (jeśli dotyczy) 

- Pracownicy przedsiębiorstw, w tym pracownicy 

przedsiębiorstw przechodzących procesy 

restrukturyzacyjne, pracownicy przedsiębiorstw 

odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, 

pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej;  

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;  

- Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem;  

- Pracodawcy i pracownicy oraz osoby pracujące na 

podstawie umów cywilno – prawnych i wolontaryjnych, 

osoby z promesą zatrudnienia 

                                                 
31 Szkolenia – bez BHP i innych obowiązkowych szkoleń wymaganych przepisami prawa 



39 

 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

 

pozakonkursowy negocjacyjny 

b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

poddziałanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

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
 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności  Zaliczka 

 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

do 10%  

                                                 
32 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Poddziałanie 8.1.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie 

rozwoju przedsiębiorstwa w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji - Obszary 

Strategicznej Interwencji 

 

1.  Typy operacji a) kompleksowe doradztwo strategiczne dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 

kończące się opracowaniem/aktualizacją strategii 

rozwoju działalności przedsiębiorstwa lub audytem 

z rekomendacjami, 

b) wsparcie dla modernizowanych przedsiębiorstw 

poprzez usługi okołobiznesowe (w tym 

outsourcing)
33
, 

c) szkolenia
34
, doradztwo związane ze szkoleniami dla 

pracowników mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, w tym opłacane przez refundację, 

w obszarach kluczowych dla rozwoju regionu 

(określonych m.in. w Programie Rozwoju 

Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 

2020), 

d) szkolenia specjalistyczne dla pracowników MMŚP 

wspierające obszary rozwoju technologicznego, 

określone w Programie Rozwoju Technologii 

Województwa Śląskiego na lata 2010 - 2020, 

e) doradztwo oraz animowanie współpracy 

gospodarczej przyczyniającej się do wzmacniania 

MMŚP, prowadzące do ich internacjonalizacji,  

f) wsparcie MMŚP w obszarze diagnozowania potrzeb 

szkoleniowych pracowników i kadry zarządzającej, 

w celu doboru właściwej formy szkoleń do specyfiki 

i sposobu działania przedsiębiorstwa, 

g) wsparcie doradcze na rzecz zapobiegania sytuacjom 

kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają 

negatywne skutki zmiany gospodarczej. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność gospodarcza  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie 

z  zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

                                                 
33 Procesy outsourcingu nie związane z redukcją zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Outsourcing -  korzystanie z zasobów 
zewnętrznych. Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy 
34 Szkolenia – bez BHP i innych obowiązkowych szkoleń wymaganych przepisami prawa 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasoby_%28zarz%C4%85dzanie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasoby_%28zarz%C4%85dzanie%29
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4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

do 10% 

5.  Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 

bezpośrednio korzystające 

z pomocy) (jeśli dotyczy) 

- Pracownicy przedsiębiorstw, w tym pracownicy 

przedsiębiorstw przechodzących procesy 

restrukturyzacyjne, pracownicy przedsiębiorstw 

odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, 

pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej;  

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;  

- Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem;  

- Pracodawcy i pracownicy oraz osoby pracujące na 

podstawie umów cywilno – prawnych i wolontaryjnych, 

osoby z promesą zatrudnienia 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

poddziałanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

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
 

                                                 
35 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
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12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności Zaliczka 

 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

do 10%  

 

Poddziałanie 8.1.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i  modernizacyjnych 

w regionie (w tym działania typu outplacement) – projekty konkursowe 

 

1.  Typy operacji a) wsparcie dla osób przewidzianych do zwolnienia lub 

zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie 

wsparcia outplacementowego, 

 

b) szkolenia i doradztwo na rzecz zapobiegania 

sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które 

odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej, 

w tym m.in. zapewnienie przedsiębiorcy, który 

znalazł się w sytuacji kryzysowej36 wsparcia 

doradczego w zakresie opracowania i wdrożenia 

planu rozwoju działalności/planu restrukturyzacji 

 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie 

z prawodawstwem krajowym 

 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

 do 10% 

5.  Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

 Grupy docelowe (osoby, - Pracownicy przedsiębiorstw, w tym pracownicy 

                                                                                                                                                                    
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
36 Sytuacja kryzysowa – definicja zostanie przedstawiona, nie jest tożsama z definicją Ustawy antykryzysowej, w której 
mowa o „przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych”; przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorcy w 
rozumieniu Art. 4 Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z 
późn. zm.). 
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b instytucje, grupy społeczne 

bezpośrednio korzystające 

z pomocy) (jeśli dotyczy) 

przedsiębiorstw przechodzących procesy 

restrukturyzacyjne, pracownicy przedsiębiorstw 

odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, 

pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej;  

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;  

- Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem; 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

konkursowy 

b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

poddziałanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

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 dofinansowanie37. 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności  Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross- do 10%  

                                                 
37 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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financingu (%) 

 

Poddziałanie 8.1.5 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i  modernizacyjnych 

w regionie (w tym działania typu outplacement) w kontekście Lokalnych Planów 

Rewitalizacji - projekty pozakonkursowe negocjacyjne - Zintegrowane/Regionalne 

Inwestycje Terytorialne  

 

1.  Typy operacji a) wsparcie dla osób przewidzianych do zwolnienia lub 

zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie 

wsparcia outplacementowego, 

b) szkolenia i doradztwo na rzecz zapobiegania 

sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które 

odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej, 

w tym m.in. zapewnienie przedsiębiorcy, który 

znalazł się w sytuacji kryzysowej38 wsparcia 

doradczego w zakresie opracowania i wdrożenia 

planu rozwoju działalności/planu restrukturyzacji 

 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie 

z prawodawstwem krajowym 

 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

 do 10% 

5.  Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

 

b 

Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 

bezpośrednio korzystające 

z pomocy) (jeśli dotyczy) 

- Pracownicy przedsiębiorstw, w tym pracownicy 

przedsiębiorstw przechodzących procesy 

restrukturyzacyjne, pracownicy przedsiębiorstw 

odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, 

pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej;  

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;  

- Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem;  

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

                                                 
38 Sytuacja kryzysowa – definicja zostanie przedstawiona, nie jest tożsama z definicją Ustawy antykryzysowej, w której 
mowa o „przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych”; przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorcy w 
rozumieniu Art. 4 Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z 
późn. zm.). 
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a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

pozakonkursowy negocjacyjny 

b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

poddziałanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

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.39 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności  Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

do 10%  

Poddziałanie 8.1.6 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i  modernizacyjnych 

w regionie (w tym działania typu outplacement) w kontekście Lokalnych Planów 

Rewitalizacji - projekty w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji 

1.  Typy operacji a) wsparcie dla osób przewidzianych do zwolnienia lub 

zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie 

                                                 
39

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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wsparcia outplacementowego, 

b) szkolenia i doradztwo na rzecz zapobiegania 

sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które 

odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej, 

w tym m.in. zapewnienie przedsiębiorcy, który 

znalazł się w sytuacji kryzysowej40  wsparcia 

doradczego w zakresie opracowania i wdrożenia 

planu rozwoju działalności/planu restrukturyzacji 

 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność gospodarcza  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie 

z prawodawstwem krajowym 

 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

 do 10% 

5.  Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

 

b 

Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 

bezpośrednio korzystające 

z pomocy) (jeśli dotyczy) 

- Pracownicy przedsiębiorstw, w tym pracownicy 

przedsiębiorstw przechodzących procesy 

restrukturyzacyjne, pracownicy przedsiębiorstw 

odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, 

pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej;  

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;  

- Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem;  

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

poddziałanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                 
40 Sytuacja kryzysowa – definicja zostanie przedstawiona, nie jest tożsama z definicją Ustawy antykryzysowej, w której 
mowa o „przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych”; przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorcy w 
rozumieniu Art. 4 Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z 
późn. zm.). 



47 

 

działanie 

c.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

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 

 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności  Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

do 10%  

 

Działanie 8.2  Wzrost transferu wiedzy w regionie 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Społeczny 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

7. Instytucja Certyfikująca [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                 
41

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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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.  a Numer i nazwa Priorytetu 

Inwestycyjnego 

8.9 przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

b Numer i nazwa działania  8.2 Wzrost transferu wiedzy w regionie 

(Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian. (8.9 EFS)) 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost transferu wiedzy oraz 

zwiększenie współpracy pomiędzy sektorem nauki a 

gospodarką. 

 

Uzasadnienie podjętego działania:  

W ramach Działania udzielane będzie wsparcie poprzez 

wzrost transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki 

a gospodarką poprzez wsparcie współpracy, 

w szczególności inicjowanie działań na rzecz korzystania 

przez MŚP z usług jednostek naukowych i badawczo-

rozwojowych, wsparcie współpracy pomiędzy instytucjami 

sfery B+R, a przedsiębiorstwami i prosumentami, przez 

działania ukierunkowane na wdrożenie rozwiązań 

naukowych i technologicznych w działalności 

przedsiębiorstwa, wspieranie współpracy pracowników 

przedsiębiorstw i pracowników naukowych w celu transferu 

wiedzy między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, 

w zakresie staży i szkoleń praktycznych, wsparcie 

transferu wiedzy, granty na wdrożenie produktów i usług, 

wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji 

zakładającej tworzenie i rozbudowę ekosystemu innowacji 

województwa śląskiego na rzecz rozwoju i wzmacniania 

współpracy przedstawicieli sektora nauki, przedsiębiorstw, 

a także samorządów. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu 

Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

14.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej 

gęstości zaludnienia) 

02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej 

gęstości zaludnienia) 

03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Terytorialne mechanizmy 

wdrażania 

01 Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie 

02 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego 

rozwoju obszarów miejskich 

03 Zintegrowane inwestycje terytorialne – inne 

07 Nie dotyczy 
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g Lokalizacja PL22 Śląskie 

15.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki będą ponoszone zgodnie z prawodawstwem 

krajowym. 

 

16.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

 do 10% 

17.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

konkursowy 

pozakonkursowy 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

18.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
33 162 860 euro  

b  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

19.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

20.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

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.42 

21.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Forma płatności  Zaliczka 

24.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

do 10%  

25. Wskaźniki realizacji  

Działania 

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: 

- Liczba osób, które nabyły kwalifikacje po opuszczeniu 

programu (C) 

 

Wskaźniki produktu: 

- Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

                                                 
42

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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przedsiębiorstw objętych wsparciem w programie (w tym 

przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw 

gospodarki społecznej) (C), 

- Liczba osób pracujących objętych wsparciem w 

programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) 

 

 

 

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie współpracy pomiędzy instytucjami sfery B+R, 

przedsiębiorstwami, administracją publiczną i prosumentami43 – projekty konkursowe 

 

1.  Typy operacji  

a) wsparcie sieci współpracy podmiotów w ramach 

inicjatyw klastrowych lub klastrów utworzonych wokół 

kluczowych obszarów technologicznych wskazanych w 

Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego 

na lata 2010-2020, poprzez m.in.: szkolenie i doradztwo 

w zakresie tworzenia struktury i organizacji klastra dla 

podmiotów zarządzających klastrami, kadry 

zarządzającej i innych członków klastrów, doradztwo i 

szkolenia dla podmiotów w klastrze na tworzenie modeli 

biznesowej współpracy nad wspólnym produktem w 

zakresie badań i rozwoju,  

b) szkolenia w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy i 

ochrony własności przemysłowych,  

c) wsparcie doradcze i szkoleniowe służące utworzeniu 

interdyscyplinarnych zespołów komercjalizacyjnych w 

obszarach m.in. Programu Rozwoju Technologii, gdzie 

finalnym efektem udzielonego wsparcia będzie 

opracowanie strategii komercjalizacji nowego produktu 

lub usługi, 

d) sieciowanie współpracy i innych form, w tym, m.in.: 

tworzenie platform współpracy, zespołów 

komercjalizacji, konsorcjów naukowo-przemysłowych 

e) staże i szkolenia praktyczne dla naukowców w 

przedsiębiorstwach i przedsiębiorców w jednostkach 

naukowych 

 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność gospodarcza  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                 
43

 Prosument – profesjonalista/producent i konsument – konsument zaangażowany w współtworzenie i promowanie 

produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług 
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f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie z 

prawodawstwem krajowym.  

 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

do 10%  

5.  Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 

bezpośrednio korzystające 

z pomocy) (jeśli dotyczy) 

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; 

- Pracownicy przedsiębiorstw; 

- Klastry/podmioty koordynujące (zarządzające klastrem); 

- Pracownicy naukowi jednostek naukowych44; 

- Pracownicy uczelni niebędących nauczycielami 

akademickimi45; 

- Pracownicy naukowi i naukowo – dydaktyczni uczelni46; 

- Jednostki naukowe; 

- Instytuty badawcze; 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

konkursowy 

a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

                                                 
44 Zgodnie z definicją uwzględnioną w Ustawie o szkolnictwie wyższym  Dz.U. z 2012 poz. 572 
45 jw. 
46 jw. 
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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.47 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

10%  

 

Poddziałanie 8.2.2 Podnoszenie kompetencji pracowników MŚP w sieciach współpracy 

i klastrach w ramach specjalizacji regionalnych – projekty pozakonkursowe 

 

1.

  

Typy operacji  

a) przygotowanie struktur klastrów regionalnych i inicjatyw 

klastrowych w celu spełnienia wymogów world class 

clusters,  

b) podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej, wsparcie 

procesów zarządzania strategicznego w klastrach i 

inicjatywach klastrowych, w tym m.in. poprzez: 

- szkolenia w zakresie transferu i komercjalizacji 

wiedzy i ochrony własności przemysłowych, 

zarządzania struktura i organizacją klastra 

- doradztwo i coaching indywidualny 

c) budowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw 

skupionych w klastrze w zakresie kooperacji korzyści 

współpracy  z innymi podmiotami w klastrze, w tym 

m.in. poprzez: 

- podnoszenie umiejętności współpracy w zespołach 

interdyscyplinarnych 

- szkolenia w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy 

i ochrony własności przemysłowych 

- wsparcie szkoleniowo - warsztatowe 

interdyscyplinarnych zespołów komercjalizacyjnych w 

obszarach m.in. Programu Rozwoju Techologii, 

      - doradztwo i coaching indywidualny 

d) przygotowanie MSP do udziału w łańcuchach gospodarki 

globalnej 

                                                 
47

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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2.

  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność gospodarcza  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.

  

Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie z 

prawodawstwem krajowym.  

 

4.

  

Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

do 10% 

5.

  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów - Samorząd Województwa 

 

b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 

bezpośrednio korzystające 

z pomocy) (jeśli dotyczy) 

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; 

- Pracownicy przedsiębiorstw; 

- Klastry/podmioty koordynujące (zarządzające klastrem); 

- Pracownicy naukowi jednostek naukowych48; 

- Pracownicy uczelni niebędących nauczycielami 

akademickimi49; 

- Pracownicy naukowi i naukowo – dydaktyczni uczelni50; 

6.

  

Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

pozakonkursowy 

b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.

  

Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a.

  

Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b.

  

Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c.

  

Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.

  

Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.

  

Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.

  

Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

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

                                                 
48 Zgodnie z definicją uwzględnioną w Ustawie o szkolnictwie wyższym  Dz.U. z 2012 poz. 572 
49 jw. 
50 jw. 
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  kwalifikowalności wydatków pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

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.51 

12.

  

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.

  

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.

  

Forma płatności Zaliczka 

15.

  

Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10%  

 

 

Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami w 

 obszarze komercjalizacji - projekty pozakonkursowe 

 

1.

  

Typy operacji (operacji)  

a) tworzenie pilotażowych rozwiązań systemowych w 

zakresie komercjalizacji 

b) diagnozowanie, upowszechnianie i promocja 

skutecznych modeli komercjalizacji  

c) doradztwo dla MSP w zakresie  komercjalizacji; 

d) poszukiwanie nowych możliwości biznesowych dla MSP 

w ramach specjalizacji regionalnych określonych w PRT 

na lata 2010-2020 (przedsiębiorcze odkrywanie) z 

udziałem animatorów i brokerów  

e) określenia „branż przyszłości” regionu – obszarów 

działalności gospodarczej, które wykazują potencjał 

rozwojowy,  

f) rekomendacje dla współpracy sektora B+R i 

przedsiębiorstw w zakresie rozwoju technologicznego 

w ramach specjalizacji regionalnych  i „branż 

przyszłości” – realizowane przez Sieć Obserwatoriów 

Specjalistycznych 

g) e-broker technologiczny Sieci Regionalnych 

Obserwatoriów Specjalistycznych  

                                                 
51

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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2.

  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.

  

Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie z 

prawodawstwem krajowym.  

 

4.

  

Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

do 10% 

5.

  

Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów - Samorząd Województwa 

 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; 

- Pracownicy przedsiębiorstw; 

- Klastry/podmioty koordynujące (zarządzające klastrem); 

- Pracownicy naukowi jednostek naukowych52; 

- Pracownicy uczelni niebędących nauczycielami 

akademickimi53; 

- Pracownicy naukowi i naukowo – dydaktyczni uczelni54; 

 

6.

  

Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.

  

Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a.

  

Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b.

  

Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c.

  

Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.

  

Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.

  

Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                 
52 Zgodnie z definicją uwzględnioną w Ustawie o szkolnictwie wyższym  Dz.U. z 2012 poz. 572 
53 jw. 
54 jw. 
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10.

  

Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.

  

Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

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 

12.

  

Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.

  

Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.

  

Forma płatności Zaliczka 

15.

  

Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

do 10%  

 

Poddziałanie 8.2.4 Wsparcie współpracy pomiędzy instytucjami sfery B+R, 

przedsiębiorstwami, administracją publiczną i prosumentami56 w kontekście 

Lokalnych Planów Rewitalizacji - projekty w ramach Obszarów Strategicznej 

Interwencji 

 

1.  Typy operacji  

a) wsparcie sieci współpracy podmiotów w ramach 

inicjatyw klastrowych lub klastrów utworzonych wokół 

kluczowych obszarów technologicznych wskazanych 

w Programie Rozwoju Technologii Województwa 

Śląskiego na lata 2010-2020, poprzez m.in.:  

b) szkolenia w zakresie transferu i komercjalizacji 

wiedzy i ochrony własności przemysłowych,  

c) wsparcie doradcze i szkoleniowe służące utworzeniu 

interdyscyplinarnych zespołów komercjalizacyjnych w 

obszarach m.in. Programu Rozwoju Technologii, gdzie 

finalnym efektem udzielonego wsparcia będzie 

opracowanie strategii komercjalizacji nowego 

produktu lub usługi, 

d) sieciowanie współpracy i innych form, w tym, m.in.: 

tworzenie platform współpracy, zespołów 

komercjalizacji, konsorcjów naukowo-przemysłowych 

                                                 
55

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
56 Prosument – profesjonalista/producent i konsument – konsument zaangażowany w współtworzenie i promowanie 
produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług 
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e) staże i szkolenia praktyczne dla naukowców w 

przedsiębiorstwach i przedsiębiorców w jednostkach 

naukowych 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie z 

prawodawstwem krajowym.  

 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

do 10% 

5.  Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; 

- Pracownicy przedsiębiorstw; 

- Klastry/podmioty koordynujące (zarządzające klastrem); 

- Pracownicy naukowi jednostek naukowych57; 

- Pracownicy uczelni niebędących nauczycielami 

akademickimi58; 

- Pracownicy naukowi i naukowo – dydaktyczni uczelni59; 

- Jednostki naukowe; 

- Instytuty badawcze; 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

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

                                                 
57 Zgodnie z definicją uwzględnioną w Ustawie o szkolnictwie wyższym  Dz.U. z 2012 poz. 572 
58 jw. 
59 jw. 
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UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

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.60 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

10%  

 

 

Poddziałanie 8.2.5 Monitorowanie działań na rzecz specjalizacji regionalnych w  tym 

inteligentnych - projekty pozakonkursowe 

 

1.  Typy operacji (operacji) a. prowadzenie badań i analiz, formułowanie 

mechanizmów zaradczych w ramach specjalizacji 

regionalnych (PRT), 

b. prowadzenie badań i analiz, formułowanie 

mechanizmów zaradczych w ramach inteligentnych 

specjalizacji RIS na lata 2013-2020 i RPO na lata 

2014-2020 

c. upowszechnienie wyników badań i analiz na rzecz 

przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu  

d. wymiana informacji w ramach Regionalnej Sieci 

Obserwatoriów Specjalistycznych 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy   

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

Nie dotyczy 

                                                 
60

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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cross-financing) 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

 Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie 

z prawodawstwem krajowym.  

 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

do 10%  

5.  Beneficjenci 

a Typ beneficjentów - Samorząd Województwa 

 

b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

pozakonkursowy 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

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

zarządzającej wniosku o dofinansowanie.61 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności  Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

do 10%  

 

                                                 
61

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Działanie 8.3 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego 

i prywatnego 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa  osi 

priorytetowej 

VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego  oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Społeczny 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

6.  Instytucja Wdrażająca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

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.  a Numer i nazwa      

Priorytetu 

Inwestycyjnego 

8.8 równość mężczyzn i kobiet we wszystkich 

dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój 

kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego 

oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką 

samą pracę 

b Numer i nazwa      

działania 

8.3 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia 

życia zawodowego i prywatnego. 

(8.8 Równość mężczyzn i kobiet oraz godzenie życia 

zawodowego i prywatnego). 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest rozwój warunków do godzenia życia 

zawodowego i prywatnego.  

 

Uzasadnienie podjętego działania:  

W ramach Działania udzielane będzie wsparcie poprzez 

rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i 

prywatnego poprzez działania zapewniające dostęp do 

usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, przez co osoby 

pełniące opiekę będą miały większe szanse na 

zatrudnienie, powrót do zatrudnienia lub utrzymanie 

zatrudnienia, wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań 

służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, w tym 

alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz 

metod organizacji pracy, przy zachowaniu równowagi 

między elastycznością a bezpieczeństwem pracy, 

zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób z grup 

znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

uświadamianie barier funkcjonujących na rynku pracy z 

perspektywy płci oraz zwiększenie dostępności usług 

opieki nad dziećmi. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu 

Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 
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priorytetami  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

14.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich 

dziedzinach, w tym pod względem dostępu do 

zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia 

zawodowego i prywatnego, a także promowanie równego 

wynagrodzenia za taką sama pracę 

b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej 

gęstości zaludnienia) 

02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej 

gęstości zaludnienia) 

03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Terytorialne mechanizmy 

wdrażania 

01 Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie 

02 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego 

rozwoju obszarów miejskich 

03 Zintegrowane inwestycje terytorialne – inne 

07 Nie dotyczy 

g Lokalizacja PL22 Śląskie 

15.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie 

z ustawodawstwem krajowym.  

 

16.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

do 10% 

17.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

konkursowy  

pozakonkursowy negocjacyjny  

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

18.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
19 032 891 euro  

b  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

19.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

20.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

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

zarządzającej wniosku o dofinansowanie.62 

21.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Forma płatności Zaliczka 

24.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

do 10%  

25. Wskaźniki realizacji  

Działania 

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: 

- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 

opuszczeniu programu. 

 

Wskaźniki produktu: 

- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do 3 lat, 

- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 

objętych wsparciem w programie. 

 

 

Poddziałanie 8.3.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do  3 lat - 

projekty konkursowe 

 

1.  Typy operacji I. Działania bezpośrednio ukierunkowane na 

zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad 

dziećmi do lat 3 oraz wdrażanie i upowszechnianie 

rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i 

rodzinnego: 

 

a) wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku 

życia, 

b) tworzenie nowych miejsc w żłobkach i innych 

formach opieki nad dziećmi do lat 3, 

w szczególności na obszarach cechujących się 

największymi zapóźnieniami społeczno – 

gospodarczymi, 

c) zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi 

(w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których 

obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w 

dostępie do rynku pracy, 

d) wdrożenie elastycznych i alternatywnych form 

                                                 
62

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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zatrudnienia w szczególności poprzez work 

sharing63, telepracę, elastyczne godziny pracy, 

wypożyczanie pracowników, 

II. Działania uświadamiające, mające na celu 

zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób z 

grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy oraz przełamujące bariery 

funkcjonujące na rynku pracy z perspektywy płci 

(jako działania uzupełniające powyższe, których nie 

można realizować samodzielnie, nie mogą stanowić 

elementu wiodącego): 

a) organizacja kampanii promocyjnych i akcji 

informacyjnych, połączonych z działaniami 

brokerskimi/animacyjnymi, mających na celu 

zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób z 

grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy, 

b) podnoszenie świadomości oraz mobilizacja 

partnerów gospodarczych i społecznych do 

rozwiązywania problemu segregacji płciowej na 

rynku pracy w tym w zakresie obalania stereotypów 

płci w systemach kształcenia i szkolenia oraz 

zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie 

z prawodawstwem krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

do 10%  

5.  Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

- Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z 

urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci; 

- Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3; 

- Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na 

konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3. 

                                                 
63 Dzielenie pracy – to elastyczna forma zatrudnienia polegająca na okresowej redukcji wymiaru czasu pracy oraz 
wynagrodzenia pracowników. Obniżenie ilości godzin pracy oraz poziomu płacy następuje w konsekwencji porozumienia. 
Dzielenie pracy najczęściej stosowane jest w sytuacjach, w których pogorszenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa 
może skutkować redukcją zatrudnienia. 
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6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

 

konkursowy  

 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

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.64 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności Zaliczka  

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

do 10%  

                                                 
64

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Poddziałanie 8.3.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w 

kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji - projekty pozakonkursowe negocjacyjne – 

Zintegrowane/Regionalne Inwestycje Terytorialne 

  

1.  Typy operacji I. Działania bezpośrednio ukierunkowane na 

zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad 

dziećmi do lat 3 oraz wdrażanie i upowszechnianie 

rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i 

rodzinnego: 

 

a) wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku 

życia, 

b) tworzenie nowych miejsc w żłobkach i innych 

formach opieki nad dziećmi do lat 3, 

w szczególności na obszarach cechujących się 

największymi zapóźnieniami społeczno – 

gospodarczymi, 

c) zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi 

(w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których 

obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w 

dostępie do rynku pracy, 

d) wdrożenie elastycznych i alternatywnych form 

zatrudnienia w szczególności poprzez work 

sharing65, telepracę, elastyczne godziny pracy, 

wypożyczanie pracowników, 

II. Działania uświadamiające, mające na celu 

zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób z 

grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy oraz przełamujące bariery 

funkcjonujące na rynku pracy z perspektywy płci 

(jako działania uzupełniające powyższe, których nie 

można realizować samodzielnie, nie mogą stanowić 

elementu wiodącego): 

a) organizacja kampanii promocyjnych i akcji 

informacyjnych, połączonych z działaniami 

brokerskimi/animacyjnymi, mających na celu 

zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób z 

grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy, 

b) podnoszenie świadomości oraz mobilizacja 

partnerów gospodarczych i społecznych do 

                                                 
65 Dzielenie pracy – to elastyczna forma zatrudnienia polegająca na okresowej redukcji wymiaru czasu pracy oraz 
wynagrodzenia pracowników. Obniżenie ilości godzin pracy oraz poziomu płacy następuje w konsekwencji porozumienia. 
Dzielenie pracy najczęściej stosowane jest w sytuacjach, w których pogorszenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa 
może skutkować redukcją zatrudnienia. 
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rozwiązywania problemu segregacji płciowej na 

rynku pracy w tym w zakresie obalania stereotypów 

płci w systemach kształcenia i szkolenia oraz 

zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie 

z prawodawstwem krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

do 10%  

5.  Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

- Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z 

urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci; 

- Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3; 

- Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na 

konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3. 

 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

 

konkursowy negocjacyjny 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

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

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

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.66 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności Zaliczka  

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

do 10%  

 

 

 

Poddziałanie 8.3.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat w 

kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji - projekty w ramach Obszarów 

Strategicznej Interwencji 

  

1.  Typy operacji (operacji) I. Działania bezpośrednio ukierunkowane na 

zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad 

dziećmi do lat 3 oraz wdrażanie i upowszechnianie 

rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i 

rodzinnego: 

a) wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku 

życia, 

b) tworzenie nowych miejsc w żłobkach i innych 

formach opieki nad dziećmi do lat 3, 

w szczególności na obszarach cechujących się 

największymi zapóźnieniami społeczno – 

gospodarczymi, 

c) zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi 

(w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których 

obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w 

dostępie do rynku pracy, 

d) wdrożenie elastycznych i alternatywnych form 

                                                 
66

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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zatrudnienia w szczególności poprzez work 

sharing67, telepracę, elastyczne godziny pracy, 

wypożyczanie pracowników, 

II. Działania uświadamiające, mające na celu 

zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób z 

grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy oraz przełamujące bariery 

funkcjonujące na rynku pracy z perspektywy płci 

(jako działania uzupełniające powyższe, których nie 

można realizować samodzielnie, nie mogą stanowić 

elementu wiodącego): 

a) organizacja kampanii promocyjnych i akcji 

informacyjnych, połączonych z działaniami 

brokerskimi/animacyjnymi, mających na celu 

zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób z 

grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy,  

b) podnoszenie świadomości oraz mobilizacja 

partnerów gospodarczych i społecznych do 

rozwiązywania problemu segregacji płciowej na 

rynku pracy w tym w zakresie obalania stereotypów 

płci w systemach kształcenia i szkolenia oraz 

zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie 

z prawodawstwem krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

do 10%  

5.  Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

- Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z 

urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci; 

- Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3; 

- Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na 

konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3. 

 

                                                 
67 Dzielenie pracy – to elastyczna forma zatrudnienia polegająca na okresowej redukcji wymiaru czasu pracy oraz 
wynagrodzenia pracowników. Obniżenie ilości godzin pracy oraz poziomu płacy następuje w konsekwencji porozumienia. 
Dzielenie pracy najczęściej stosowane jest w sytuacjach, w których pogorszenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa 
może skutkować redukcją zatrudnienia. 
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6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

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.68 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności Zaliczka  

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

do 10%  

                                                 
68

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Działanie 8.4 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej 

ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na 

wiedzy 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego  oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Społeczny 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

6.  Instytucja Wdrażająca  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

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.  a Numer i nazwa      

Priorytetu 

Inwestycyjnego 

8.10 aktywne i zdrowe starzenie się 

b Numer i nazwa 

działania 

8.4 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i 

rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w 

zatrudnieniu i powrót do pracy 

(Aktywne i zdrowe starzenie się (8.10 EFS) 

 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest  poprawa dostępu do profilaktyki, 

diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie 

w zatrudnieniu i powrót do pracy. 

 

Uzasadnienie podjętego działania:  

W ramach Działania udzielane będzie wsparcie poprzez 

upowszechnienie zdrowego i aktywnego trybu życia osób 

będących w wieku aktywności zawodowej, co pozwoli na 

wydłużenie czasu aktywności zawodowej oraz ograniczy 

wyłączanie osób z rynku pracy z powodów zdrowotnych 

jak również polepszy jakość życia w regionie poprzez 

działania na rzecz zmniejszenia ryzyka chorób 

zawodowych i działań na rzecz pracowników pracujących w 

warunkach zagrażających zdrowiu. Dla polepszenia jakości 

życia w regionie realizowane będą działania na rzecz 

zmniejszenia ryzyka chorób zawodowych i działań na rzecz 

pracowników pracujących w warunkach zagrażających 

zdrowiu. Zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej osobom 

pracującym, bezrobotnym, biernym zawodowo w wieku 

aktywności zawodowej pozwoli na wydłużenie czasu 

aktywności zawodowej oraz ograniczy wyłączenie osób z 
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rynku pracy z powodów zdrowotnych.  

 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu 

Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

14.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  107 Aktywne i zdrowe starzenie się 

b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej 

gęstości zaludnienia) 

02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej 

gęstości zaludnienia) 

03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Terytorialne mechanizmy 

wdrażania 

01 Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie 

02 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego 

rozwoju obszarów miejskich 

03 Zintegrowane inwestycje terytorialne – inne 

07 Nie dotyczy 

g Lokalizacja PL22 Śląskie 

15.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie 

z prawodawstwem krajowym.  

 

16.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Konkursowy 

pozakonkursowy 

Pozakonkursowy negocjacyjny 

  

b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

18.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
45 458 483 euro  

b.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

19.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

20.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

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

zarządzającej wniosku o dofinansowanie.69 

21.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

22.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Forma płatności Zaliczka 

24.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

do 10%  

25. Wskaźniki realizacji  

Działania 

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: 

- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 

pracę lub kontynuowały zatrudnienie. 

 

Wskaźniki produktu: 

- Liczba osób objętych wsparciem w ramach programów 

zdrowotnych współfinansowanych z EFS, 

- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem 

w programie. 

 

 

Poddziałanie 8.4.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie 

właściwej opieki zdrowotnej – projekty konkursowe 

 

1.  Typy operacji a) szkolenia i kursy przekwalifikowujące oraz usługi 

doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i 

zdobycia nowych umiejętności zawodowych, studia 

podyplomowe dla osób długotrwale pracujących w 

warunkach negatywnie wpływających na zdrowie jak 

również dla osób starszych, pozwalając im na zdobycie 

kwalifikacji do wykonywania prac, które będą 

uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia 

b) opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych 

na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka  w 

miejscu pracy, 

c) opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji 

leczniczej, ułatwiających powroty do pracy 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność gospodarcza  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

                                                 
69

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

 Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie 

z prawodawstwem krajowym.  

 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

do 10%  

5.  Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Wszystkie Podmioty z wyłączeniem osób fizycznych ( nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych)  

b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 

bezpośrednio korzystające 

z pomocy) (jeśli dotyczy) 

- Osoby w wieku aktywności zawodowej  

 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

Konkursowy 

 

 

a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

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.70 

12.  Minimalna / Maksymalna [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                 
70

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności  Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

do 10%  

 

Poddziałanie 8.4.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie 

właściwej opieki zdrowotnej – projekty pozakonkursowe 

 

1.  Typy operacji a) realizacja populacyjnych programów profilaktycznych 

w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jelita 

grubego, piersi i szyjki macicy, 

b) opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych 

dot. chorób będących istotnym problemem 

zdrowotnym regionu. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 

 Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność gospodarcza  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

 Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie 

z prawodawstwem krajowym.  

 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

do 10%  

5.  Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Wszystkie Podmioty z wyłączeniem osób fizycznych ( nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych)  

b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 

bezpośrednio korzystające 

z pomocy) (jeśli dotyczy) 

- Samorząd Województwa  

 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

pozakonkursowe 

 

 

a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b.  Wkład ze środków [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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publicznych krajowych na 

działanie 

c.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

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.71 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności  Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

do 10%  

 

 

 

Poddziałanie 8.4.3 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie 

właściwej opieki zdrowotnej w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji - projekty 

pozakonkursowe negocjacyjne – Zintegrowane/Regionalne Inwestycje Terytorialne 

 

 

1.  Typy operacji (operacji) a) szkolenia i kursy przekwalifikowujące oraz usługi 

doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i 

zdobycia nowych umiejętności zawodowych, studia 

podyplomowe, w szczególności dla osób długotrwale 

pracujących w warunkach negatywnie wpływających 

na zdrowie, 

b) opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych 

na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka  w 

                                                 
71

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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miejscu pracy, 

c) opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji 

leczniczej, ułatwiających powroty do pracy, 

d) zapewnienie możliwości przekwalifikowania osób 

starszych pracujących w trudnych warunkach, 

pozwalając im na zdobycie kwalifikacji do 

wykonywania prac, które będą uwzględniały ich 

umiejętności i stan zdrowia. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

e Działalność gospodarcza  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

 Wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone zgodnie 

z prawodawstwem krajowym.  

 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

do 10 %  

5.  Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Wszystkie Podmioty z wyłączeniem osób fizycznych ( nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych)  

b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 

bezpośrednio korzystające 

z pomocy) (jeśli dotyczy) 

- Osoby w wieku aktywności zawodowej  

 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

poddziałanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

a  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

b.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

c.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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dotyczy) 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

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 

 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności  Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

do 10%  

 

                                                 
72

 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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OŚ PRIORYTETOWA IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

Działanie: 9.1  Aktywna integracja  

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014–2020  

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

IX Włączenie społeczne 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Społeczny  

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

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. 

  

a Numer i nazwa 

Priorytetu 

Inwestycyjnego 

9.4 aktywne włączenie, w tym z myślą o 

promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

b Numer i nazwa 

działania 

9.1 Aktywna integracja  

 

12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest: 

 Wzrost zdolności do zatrudnienia osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz wzmocnienie aktywności 

społecznej i zawodowej społeczności lokalnych 

zamieszkujących obszary zdegradowane73. 

 

Uzasadnienie podjętego działania: 

Osoby, grupy oraz rodziny wykluczone lub zagrożone 

wykluczeniem społecznym wymagają kompleksowego 

wsparcia oraz stworzenia niezbędnych warunków do 

podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych oraz społecznych. 

Możliwe jest to m.in. przez  podejmowanie przedsięwzięć  

w zakresie ich aktywizacji zawodowej i społecznej  oraz 

                                                 
73 Za obszar zdegradowany, zgodnie z  projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, należy rozumieć obszar charakteryzujący się jednocześnie natężeniem negatywnych zjawisk 
gospodarczych oraz licznymi deficytami społecznymi. Na tych obszarach polityka regionalna wspiera kompleksowe 
działania odbudowujące zdolności do rozwoju pewnych terytoriów (miast, dzielnic miast, obszarów poprzemysłowych i 
innych terenów zdegradowanych) przez przywracanie lub nadawanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych. 
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wspieranie działań budujących aktywność  społeczno-

zawodową wieloproblemowych i zmarginalizowanych 

społeczności lokalnych, w szczególności  na obszarach 

wymagających rewitalizacji. 

13  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu 

Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

14.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

 a Temat priorytetowy  109 - Aktywne włączenie, w tym w celu promowania 

równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz 

zwiększanie szans na zatrudnienie 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  01 - Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej 

gęstości zaludnienia) 

02 - Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej 

gęstości zaludnienia) 

03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

e Działalność 

gospodarcza  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

 f Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

01 – Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie  

02 - Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego 

rozwoju obszarów miejskich  

03 - Zintegrowane inwestycje terytorialne – inne  

07 - Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

15.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki będą ponoszone zgodnie z prawodawstwem 

krajowym.  

16.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

17.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

konkursowy 

pozakonkursowy 

pozakonkursowy negocjacyjny 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

Część finansowa 

18.  Alokacja finansowa na 

działanie  
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

  a Wkład ze środków 

unijnych 
129 654 258 EURO 

b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

19. 

Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 
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20.

  

Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

21.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

22. Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub  

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie74. 

23. Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

24  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

25 Forma płatności Zaliczka 

26. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

27. Wskaźniki realizacji  

Działania  

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

 

 Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej 

poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu 

lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek) po opuszczaniu programu (K/M) 

 

Wskaźniki produktu: 

 

 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w ramach programu (K/M), 

 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie (K/M) 

 Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących 

w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w 

programie (K/M) 

 Liczba inicjatyw społecznych zrealizowanych w 

ramach programu 

 Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub 

częściowo przez parterów społecznych lub 

organizacje pozarządowe 

                                                 
74

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-
469) 
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Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych – projekty 

konkursowe 

  

 

1.  Typy operacji 

 

1. Programy integrujące społeczności lokalne, 

realizowane za pomocą różnych metod pracy 

ze społecznościami i przyczyniające się do ich 

aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym 

m.in.:  

 wsparcie dla liderów i animatorów lokalnych, 

 lokalne działania społeczno-edukacyjne, promujące 

organizowanie społeczności (elementy edukacji 

obywatelskiej), 

 wsparcie wielosektorowych inicjatyw partnerskich 

oraz  tworzenie nowych  i wzmacnianie 

funkcjonujących partnerstw lokalnych działających 

na rzecz włączenia społecznego, 

 organizowanie grup samopomocowych, grup 

wsparcia i grup edukacyjnych, 

 promocja wolontariatu (np. poprzez 

przygotowywanie lokalnych organizacji i instytucji 

oraz mieszkańców do korzystania z pomocy 

wolontariuszy, inicjowanie działań wolontariackich, 

takich jak centra lub biura wolontariatu oraz kluby i 

koła wolontariusza), 

 lokalne przedsięwzięcia o charakterze 

integracyjnym, kulturalnym aktywizujące lokalną  

społeczność (o ile są niezbędne do realizacji celów 

projektu, wyłącznie o charakterze wspomagającym 

i towarzyszącym), 

 oparte o analizę predyspozycji oraz diagnozę 

potrzeb wzmacnianie  kompetencji społecznych i 

zawodowych, m.in. w zakresie treningu pracy, 

staży, praktyk, szkoleń zawodowych, pośrednictwa 

pracy, poradnictwa zawodowego, (jako działania 

uzupełniające powyższe, których nie można 

realizować samodzielnie). 

 

2. Programy na rzecz reintegracji i rehabilitacji 

społeczno-zawodowej osób wykluczonych 

społecznie lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w szczególności w Centrum 

Integracji Społecznej, Klubie Integracji 

społecznej, Zakładzie Aktywności Zawodowej, 

Warsztacie Terapii Zajęciowej, obejmujące 
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m.in.: 

 wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów 

integracji społecznej, tj. Centrów Integracji 

Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, 

Zakładów Aktywności Zawodowej oraz podmiotów 

działających na rzecz aktywizacji społeczno-

zawodowej (których podstawowym zadaniem nie 

jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

 kursy i szkolenia umożlwiające nabycie, 

podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i 

kompetencji niezbędnych na rynku pracy, 

 poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy, 

 staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia 

reintegracji zawodowej u pracodawcy,  

 rozwój usług społecznych przezwyciężających   

indywidualne bariery w integracji społeczno- 

zawodowej w tym powrocie na rynek pracy. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

e Działalność 

gospodarcza  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki będą ponoszone zgodnie z prawodawstwem 

krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

5.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie 

dotyczy osób prowadzących działalność  gospodarczą lub 

oświatową na podstawie  przepisów odrębnych) 75  

b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 Społeczności lokalne zamieszkujące obszary 

zdegradowane (w zakresie typu operacji nr 1) 

 Osoby wykluczone, zagrożone wykluczeniem 

społecznym oraz otoczenie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do 

wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w ramach programu  

(w zakresie typu operacji nr 2) 

                                                 
75

Podmioty objęte wsparciem w ramach Poddziałania 9.1.3  może ubiegać się o dofinansowanie w ramach 

Poddziałania 9.1.1 pod warunkiem zakontraktowania co najmniej  …%środków przyznanych na realizację 
projektów w Poddziałaniu 9.1.3 
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6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

konkursowy 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

  a Wkład ze środków 

unijnych  
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub  

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie76. 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

14.  Forma płatności Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

 

 

 

                                                 
76 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Poddziałanie 9.1.2 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe 

 

 

1.  Typy operacji 

 

1. Programy na rzecz integracji osób, rodzin, grup 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oparte na analizie potrzeb i 

predyspozycji zawodowych, ukierunkowane na 

aktywizację społeczno - zawodową 

wykorzystującą efektywne i skuteczne 

instrumenty o charakterze aktywizacji 

zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i 

społecznej oraz uzupełniająco w stosunku do 

powyższych kulturalnej, w tym m.in.:     

 podnoszenie kwalifikacji m.in. poprzez kursy i 

szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub 

zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz 

rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, 

niezbędnych na rynku pracy, 

 dostęp do usług poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego dla osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

 subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji 

zawodowej u pracodawcy, kierowanie do klubu 

integracji społecznej, centrum integracji społecznej, 

zakładu aktywności zawodowej, warsztatu terapii 

zajęciowej, w tym na staż i praktykę, 

 aktywizację społeczno-zawodową osób 

niepełnosprawnych wykorzystującą instrumenty 

aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i 

społecznej, zawierającą m.in.: 

 wdrażanie instrumentów oraz narzędzi aktywizacji 

zawodowej, m.in. kursów, szkoleń, staży, praktyk 

zawodowych, w tym poradnictwo zawodowe oraz 

pośrednictwo pracy, 

 wprowadzenie, rozwijanie  funkcji trenera pracy / 

asystenta zawodowego u pracodawcy, brokera 

edukacyjnego, asystenta osoby niepełnosprawnej, 

  wsparcie dla otoczenia osób niepełnosprawnych oraz 

pomoc w integracji osób niepełnosprawnych ze 

środowiskiem. 

 

2. Programy na rzecz kompleksowej integracji 

dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji, w 

szczególności opuszczającej placówki 

resocjalizacyjne z uwzględnieniem działań 
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prozatrudnieniowych, w tym m.in.: 

 współpraca placówek resocjalizacyjnych z instytucjami 

rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, 

partnerami społeczno-gospodarczymi w celu 

przygotowania do zatrudnienia i integracji ze 

społeczeństwem osób przebywających w placówkach 

resocjalizacyjnych, 

 poradnictwo psychologiczne oraz terapia jako działania 

wspomagające proces integracji społecznej i 

usamodzielniania, 

 organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu 

podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze 

społeczno-zawodowym lub zdobywania nowych 

kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku 

pracy, 

 staże i praktyki zawodowe, pośrednictwo pracy i/lub 

poradnictwo zawodowe,77  

 wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego 

do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnienia 

wsparcia szkoleniowego i doradczego dla 

wolontariusza, 

 podnoszenie kompetencji kadry, w tym możliwość 

sfinansowania kursu, szkolenia, służące podniesieniu  

jakości oferowanego wsparcia na rzecz osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczaniem 

społecznym  (jako działania uzupełniające powyższe, 

których nie można realizować samodzielnie). 

 

3. Monitorowanie i ewaluacja regionalnej polityki 

społecznej w celu wsparcia procesów integracji 

społecznej i zawodowej osób, rodzin i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

wykluczonych, w tym m.in.:  

 sporządzenie oceny zasobów pomocy społecznej  

w celu identyfikacji potrzeb w zakresie aktywizacji 

społecznej i zawodowej oraz badające efektywność 

podejmowanych form wsparcia, 

 diagnoza i monitorowanie potrzeb w zakresie wsparcia 

reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób 

wykluczonych społecznie lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym ze szczególnym 

uwzględnieniem wsparcia udzielanego w Centrum 

Integracji Społecznej, Klubie Integracji społecznej, 

Zakładzie Aktywności Zawodowej, Warsztacie Terapii 

                                                 
77

Zasady zatrudniania młodzieży regulują przepisy Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. 

zm.), Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz.U. Nr 200, poz. 2047, z późn. 
zm.). 
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Zajęciowej, 

 rekomendacje dla współpracy jednostek instytucji 

rynku pracy, instytucji pomocy i podmiotów integracji 

społecznej służące integracji społecznej i zawodowej 

osób  wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

 upowszechnienie wyników badań i analiz na rzecz 

integracji społecznej i zawodowej osób, rodzin i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

wykluczonych. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

 a Temat priorytetowy  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

e Działalność 

gospodarcza  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki będą ponoszone zgodnie z prawodawstwem 

krajowym. 

4. 
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

5.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów  ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra 

pomocy rodzinie (w zakresie typu operacji nr 1 oraz 

nr 2), 

 instytucje pomocy i podmioty integracji społecznej,  

placówki opiekuńczo – wychowawcze  

i  resocjalizacyjne (w zakresie typu operacji nr 2), 

 Samorząd Województwa Śląskiego (w zakresie typu 

operacji nr 3) 

b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

W zakresie typu operacji nr 1: 

- osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne), 

bierne zawodowo (w tym bierne zawodowo 

nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu), osoby 

zatrudnione, będące w wieku aktywności zawodowej – 
spełniające  następujące warunki: 

 będące klientami pomocy społecznej  lub 

 pobierające świadczenia rodzinne – bez 

uwzględniania jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia się dziecka lub 

 korzystające z systemu wsparcia rodziny i systemu 

pieczy zastępczej, o którym mowa w ustawie o 
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wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub 

 zagrożone pogłębioną deprywacją materialną78  

- osoby niepełnosprawne  

- otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem w zakresie 

niezbędnym do realizacji projektów, w tym członkowie 

rodzin objętych wsparciem w ramach projektu79     

 

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich 

pracownicy bezpośrednio w zakresie zadań objętych 

realizacją projektu, w tym asystenci rodziny 

 

W zakresie typu operacji nr 2: 

- dzieci i młodzież wymagająca resocjalizacji i/lub w wieku 

powyżej 15 lat, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej 

lub gimnazjum albo nie kontynuują nauki po ukończeniu 
tych szkół  

- otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem w zakresie 

niezbędnym do realizacji projektów, w tym członkowie 
rodzin objętych wsparciem w ramach projektu  

- pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji 

społecznej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych i  

resocjalizacyjnych realizujący działania w zakresie 

kompleksowej integracji dzieci i młodzieży wymagającej 
resocjalizacji 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

pozakonkursowy 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

                                                 
78 Ankietę opracowaną na podstawie badania EU-SILC dot. deprywacji materialnej - zaznaczenie braku 4 z 9 
dóbr będzie kwalifikowało do kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby w gospodarstwach 
domowych deklarujące brak możliwości realizacji ze względów finansowych przynajmniej 4 z 9 wymienionych 
potrzeb:  
1) Deklaracja braku środków finansowych na opłacenie tygodniowego wyjazdu wszystkich członków 
gospodarstwa domowego na wypoczynek raz w roku; 
2) Deklaracja braku możliwości, ze względów finansowych, jedzenia mięsa, ryb (lub wegetariańskiego 
odpowiednika) co drugi dzień; 
3) Deklaracja braku możliwości, ze względu na trudności finansowe, ogrzewania mieszkania odpowiednio do 
potrzeb; 
4) Brak możliwości pokrycia niespodziewanego wydatku (w wysokości odpowiadającej miesięcznej wartości 
przyjętej w danym kraju granicy ubóstwa relatywnego); 
5) Zaległości w terminowych opłatach związanych z mieszkaniem, spłatach rat i kredytów; 
6) Brak w gospodarstwie domowym, ze względów finansowych, telewizora kolorowego; 
7) Brak w gospodarstwie domowym, ze względów finansowych, samochodu; 
8) Brak w gospodarstwie domowym, ze względów finansowych, pralki; 

9) Brak w gospodarstwie domowym, ze względów finansowych, telefonu (stacjonarnego lub komórkowego). 
 
79 Maksymalny % wydatków na wsparcie otoczenia osób wykluczonych, w tym członków rodzin zostanie 
doprecyzowany na późniejszym etapie.  
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a Wkład ze środków 

unijnych  
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Wkład ze środków 

publicznych  
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

c Przewidywana wielkość 

środków prywatnych 
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub  

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie80. 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

14.  Forma płatności Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

 

 

 

Poddziałanie 9.1.3 Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na 

obszarach rewitalizowanych – projekty w ramach 

Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych   

 

1.  Typy operacji 

 

1. Programy integrujące społeczności lokalne, 

realizowane za pomocą różnych metod pracy 

ze społecznościami i przyczyniające się do ich 

aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym 

m.in.:  

 wsparcie dla liderów i animatorów lokalnych, 

 lokalne działania społeczno-edukacyjne, promujące 

                                                 
80 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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organizowanie społeczności (elementy edukacji 

obywatelskiej), 

 wsparcie wielosektorowych inicjatyw partnerskich 

oraz  tworzenie nowych  i wzmacnianie 

funkcjonujących partnerstw lokalnych działających 

na rzecz włączenia społecznego, 

 organizowanie grup samopomocowych, grup 

wsparcia i grup edukacyjnych, 

 promocja wolontariatu (np. poprzez 

przygotowywanie lokalnych organizacji i instytucji 

oraz mieszkańców do korzystania z pomocy 

wolontariuszy, inicjowanie działań wolontariackich, 

takich jak centra lub biura wolontariatu oraz kluby i 

koła wolontariusza), 

 lokalne przedsięwzięcia o charakterze 

integracyjnym, kulturalnym aktywizujące lokalną  

społeczność (o ile są niezbędne do realizacji celów 

projektu, wyłącznie o charakterze wspomagającym 

i towarzyszącym), 

 oparte o analizę predyspozycji oraz diagnozę 

potrzeb wzmacnianie  kompetencji społecznych i 

zawodowych, m.in. w zakresie treningu pracy, 

staży, praktyk, szkoleń zawodowych, pośrednictwa 

pracy, poradnictwa zawodowego, (jako działania 

uzupełniające powyższe, których nie można 

realizować samodzielnie). 

 

2. Programy na rzecz reintegracji i rehabilitacji 

społeczno-zawodowej osób wykluczonych 

społecznie lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w szczególności w Centrum 

Integracji Społecznej, Klubie Integracji 

społecznej, Zakładzie Aktywności Zawodowej, 

Warsztacie Terapii Zajęciowej, obejmujące 

m.in.: 

 wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów 

integracji społecznej, tj. Centrów Integracji 

Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów 

Aktywności Zawodowej oraz podmiotów 

działających na rzecz aktywizacji społeczno-

zawodowej (których podstawowym zadaniem nie 

jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

 kursy i szkolenia umożlwiające nabycie, 

podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i 

kompetencji niezbędnych na rynku pracy, 
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 poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy, 

 staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia 

reintegracji zawodowej u pracodawcy,  

 rozwój usług społecznych przezwyciężających   

indywidualne bariery w integracji społeczno- 

zawodowej w tym powrocie na rynek pracy. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

 a Temat priorytetowy  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

e Działalność 

gospodarcza  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki będą ponoszone zgodnie z prawodawstwem 

krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

5.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych nie   

dotyczy osób prowadzących działalność  gospodarczą lub  

oświatową na podstawie  przepisów odrębnych)  

 

b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Społeczności lokalne zamieszkujące obszary 

rewitalizowane wskazane w Lokalnych Programach 

Rewitalizacyjnych, w tym w szczególności osoby 

wykluczone, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz 

otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia 

osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w ramach programu 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

pozakonkursowy negocjacyjny 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

  

  

a Wkład ze środków 

unijnych na działanie 
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

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

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub  

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie81. 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

14.  Forma płatności Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

 

 

 

                                                 
81 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych na 

obszarach rewitalizowanych – projekty w ramach Obszaru Strategicznej 

Interwencji    

 

1.  Typy operacji 

 

1. Programy integrujące społeczności lokalne, 

realizowane za pomocą różnych metod pracy 

ze społecznościami i przyczyniające się do ich 

aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym 

m.in.:  

 wsparcie dla liderów i animatorów lokalnych, 

 lokalne działania społeczno-edukacyjne, promujące 

organizowanie społeczności (elementy edukacji 

obywatelskiej), 

 wsparcie wielosektorowych inicjatyw partnerskich 

oraz  tworzenie nowych  i wzmacnianie 

funkcjonujących partnerstw lokalnych działających 

na rzecz włączenia społecznego, 

 organizowanie grup samopomocowych, grup 

wsparcia i grup edukacyjnych, 

 promocja wolontariatu (np. poprzez 

przygotowywanie lokalnych organizacji i instytucji 

oraz mieszkańców do korzystania z pomocy 

wolontariuszy, inicjowanie działań wolontariackich, 

takich jak centra lub biura wolontariatu oraz kluby i 

koła wolontariusza), 

 lokalne przedsięwzięcia o charakterze 

integracyjnym, kulturalnym aktywizujące lokalną  

społeczność (o ile są niezbędne do realizacji celów 

projektu, wyłącznie o charakterze wspomagającym 

i towarzyszącym), 

 oparte o analizę predyspozycji oraz diagnozę 

potrzeb wzmacnianie kompetencji społecznych i 

zawodowych, m.in. w zakresie treningu pracy, 

staży, praktyk, szkoleń zawodowych, pośrednictwa 

pracy, poradnictwa zawodowego, (jako działania 

uzupełniające powyższe, których nie można 

realizować samodzielnie). 

 

2. Programy na rzecz reintegracji i rehabilitacji 

społeczno-zawodowej osób wykluczonych 

społecznie lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w szczególności w Centrum 

Integracji Społecznej, Klubie Integracji 

społecznej, Zakładzie Aktywności Zawodowej, 

Warsztacie Terapii Zajęciowej, obejmujące 
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m.in.: 

 wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów 

integracji społecznej, tj. Centrów Integracji 

Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów 

Aktywności Zawodowej oraz podmiotów 

działających na rzecz aktywizacji społeczno-

zawodowej (których podstawowym zadaniem nie 

jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

 kursy i szkolenia umożlwiające nabycie, 

podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i 

kompetencji niezbędnych na rynku pracy, 

 poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy, 

 staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia 

reintegracji zawodowej u pracodawcy,  

 rozwój usług społecznych przezwyciężających   

indywidualne bariery w integracji społeczno- 

zawodowej w tym powrocie na rynek pracy. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

e Działalność 

gospodarcza  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki będą ponoszone zgodnie z prawodawstwem 

krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

5. Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych nie   

dotyczy osób prowadzących działalność  gospodarczą lub  

oświatową na podstawie  przepisów odrębnych) 

b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Społeczności lokalne zamieszkujące obszary 

rewitalizowane wskazane w Lokalnych Programach 

Rewitalizacyjnych, w tym w szczególności osoby 

wykluczone, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz 

otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia 

osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w ramach programu 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 
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b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

Część finansowa 

7.  

  

  

  

Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

a Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub  

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie82. 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

14.  Forma płatności Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne  

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014–2020  

2.  Numer i nazwa osi IX Włączenie społeczne 

                                                 
82 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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priorytetowej 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Społeczny  

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

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. 

  

a Numer i nazwa 

Priorytetu 

Inwestycyjnego 

9.7 ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, 

trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonym w 

interesie ogólnym 

b Numer i nazwa 

działania 

9.2  Dostęp do usług społecznych i zdrowotnych 

świadczonych w interesie ogólnym 

12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest: 

 Wzrost dostępności i jakości usług zapobiegających 

ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 

 

Uzasadnienie podjętego działania:  

Świadczenie wysokiej jakości podstawowych usług 

społecznych, w tym nieograniczony dostęp do usług 

opiekuńczych i zdrowotnych oraz  wsparcie rodziny i pieczy 

zastępczej są szczególnie istotne w kontekście 

zapobiegania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu. 

Powyższe usługi warunkują możliwości rozwojowe oraz  

prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa; w 

szczególności osób, grup i rodzin znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji społecznej i zagrożonych 

deprywacją materialną. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu 

Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

14.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  112 - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, 

trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 – Dotacja bezzwrotna 
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d Typ obszaru  01 - Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej 

gęstości zaludnienia) 

02 - Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej 

gęstości zaludnienia) 

03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

e Działalność 

gospodarcza  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

f Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

01 – Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie  

02 - Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego 

rozwoju obszarów miejskich  

03 - Zintegrowane inwestycje terytorialne – inne  

07 - Nie dotyczy 

g Lokalizacja PL22 Śląskie 

15.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki będą ponoszone zgodnie z prawodawstwem 

krajowym. 

16.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

17.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

  

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

konkursowy 

pozakonkursowy negocjacyjny 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

Część finansowa 

18.  

  

Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

 a Wkład ze środków 

unijnych  
82 811 405 EURO 

b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

19. Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

20. Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

21.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

22.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub  
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w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie83. 

23.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

24.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

25.  Forma płatności Zaliczka 

26.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

27. Wskaźniki realizacji  

Działania  

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

 Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej 

poszukujących pracy, uczestniczących w 

kształceniu lub szkoleniu, zdobywających 

kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek) po opuszczaniu 

programu (K/M) 

 

Wskaźniki produktu: 

 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

objętych usługami społecznymi lub zdrowotnymi w 

programie (K/M) 

 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie (K/M) 

 

 

 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – projekty 

konkursowe 

 

1.  Typy operacji 

 

Wsparcie organizacji usług na poziomie lokalnym 

skierowanych do grup i osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, zgodnie ze 

zidentyfikowanymi potrzebami społeczności w tym 

m.in.: 

 

1) Świadczenie usług na rzecz wsparcia rodziny  

i pieczy zastępczej o charakterze profilaktycznym  

i prewencyjnym realizowane m.in. poprzez: 

 działania zapobiegające umieszczenie dziecka w 

pieczy zastępczej, poprzez wsparcie i rozwijanie 

asystentury rodzinnej, rodziny wspierającej, rodziny 

pomocowej, w tym umożliwienie stosownie do 

potrzeb elastycznego doboru narzędzi przez 

                                                 
83 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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asystenta rodziny, 

 wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego (w 

zakresie pomocy w rozwiązaniu problemów 

wychowawczych i opiekuńczych, poradnictwa i 

terapii, w tym terapii rodzinnej, pomocy 

pedagogicznej i psychologicznej, pomocy prawnej w 

zakresie prawa rodzinnego; programy pozyskiwania 

rodzin do pełnienia funkcji rodziny wspierającej, 

szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i do 

prowadzenia placówek rodzinnych),  

 działania na rzecz osób i rodzin ze szczególnym 

uwzględnieniem  doświadczających przemocy, w 

tym wsparcie  ofiar przemocy domowej i/lub 

programy korekcyjne dla sprawców przemocy, 

 poradnictwo specjalistyczne dla rodzin  

     z zakresu m.in.: prawa, psychologii, terapii    

     uzależnień, pedagogiki szkolnej, terapii rodzinnej,  

    mediacji, 

 wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania  

    pozaszkolnych, środowiskowych  form integracji  

    społecznej młodzieży wraz z promocją idei  

    wolontariatu,  

 kształcenie i doskonalenie osób sprawujących  

rodzinną pieczę zastępczą, a także asystentów  

rodziny, 

 pomoc świadczona na rzecz usamodzielniania osób, 

w tym pomoc i wsparcie  w utworzeniu warunków 

mieszkaniowych z uwzględnieniem działań 

związanych z procesem deinstytucjonalizacji (np. 

mieszkania wykorzystywane na rodzinne domy 

dziecka, mieszkania socjalne, chronione, 

wspomagane).  

 

2) Działania na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej, 

zwiększenia jakości i dostępności usług 

zdrowotnych (w tym m.in. wsparcie kompleksowej 

opieki nad matką i dzieckiem, diagnostyka wad 

rozwojowych i leczenie chorób cywilizacyjnych u 

dzieci, rehabilitacja dzieci zagrożonych 

niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.      

3) Działania jakościowe i ilościowe w zakresie usług 

opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych skierowanych do osób zależnych 

realizowanych w środowisku oraz w formach 

instytucjonalnych (m.in. domów pomocy 

społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, 

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, rodzinnych 
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domów pomocy, środowiskowych domów pomocy).  

4) Ułatwienie dostępu do usług towarzyszących 

procesowi usamodzielniania się osobom 

wykluczonym, ze szczególnym uwzględnieniem 

działań na rzecz jakości i dostępności usług 

wspierających osoby niepełnosprawne i ich rodziny 

(np. tłumacz, przewodnik, asystent osoby 

niepełnosprawnej, usługi transportowe). 

5) Koordynacja i monitorowanie usług społecznych i 

zdrowotnych w regionie. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

 a Temat priorytetowy  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

e Działalność 

gospodarcza  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki będą ponoszone zgodnie z prawodawstwem 

krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

5.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów  wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych 

nie dotyczy osób prowadzących działalność  

gospodarczą lub oświatową na podstawie  przepisów 

odrębnych)  (w zakresie typu operacji 1-4) 84 

 Samorząd Województwa Śląskiego (w zakresie typu 

operacji 5) 

b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

- Osoby wykluczone, zagrożone wykluczeniem społecznym 

oraz otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w zakresie niezbędnym do wsparcia osób 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 
w ramach programu 

- osoby niepełnosprawne  

- młodzież w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła 

szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje 

nauki po ukończeniu tych szkół  

- otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem w zakresie 

niezbędnym do realizacji projektów, w tym członkowie  
rodzin objętych wsparciem w ramach projektu85 

- pracownicy podmiotów zajmujących się świadczeniem 

                                                 
84 Podmioty objęte wsparciem w ramach Poddziałania 9.2.2  może ubiegać się o dofinansowanie w ramach 
Poddziałania 9.2.1 pod warunkiem zakontraktowania co najmniej  …%środków przyznanych na realizację 
projektów w Poddziałaniu 9.2.2 
85 Maksymalny % wydatków na wsparcie otoczenia osób wykluczonych, w tym członków rodzin zostanie 
doprecyzowany na późniejszym etapie.  
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usług społecznych i zdrowotnych, jedynie w zakresie 

niezbędnym dla wzrostu dostępności i jakości 
świadczonych usług   

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

konkursowy 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

Część finansowa 

7.  

  

  

Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

a Wkład ze środków 

unijnych 
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

 c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub  

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie86. 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

14.  Forma płatności Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross- Do 10% 

                                                 
86 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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financingu (%) 

 

Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizowanych – 

projekty w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych   

 

1.  Typy operacji 

 

Wsparcie organizacji usług na poziomie lokalnym 

skierowanych  do grup i osób  zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, zgodnie ze 

zidentyfikowanymi potrzebami społeczności, w tym 

m.in.: 

 

1) Świadczenie usług na rzecz wsparcia rodziny  

i pieczy zastępczej o charakterze profilaktycznym  

i prewencyjnym realizowane m.in. poprzez: 

 działania zapobiegające umieszczenie dziecka w 

pieczy zastępczej, poprzez wsparcie i rozwijanie 

asystentury rodzinnej, rodziny wspierającej, 

rodziny pomocowej, w tym umożliwienie stosownie 

do potrzeb elastycznego doboru narzędzi przez 

asystenta rodziny, 

 wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego (w 

zakresie pomocy w rozwiązaniu problemów 

wychowawczych i opiekuńczych, poradnictwa i 

terapii, w tym terapii rodzinnej, pomocy 

pedagogicznej i psychologicznej, pomocy prawnej 

w zakresie prawa rodzinnego; programy 

pozyskiwania rodzin do pełnienia funkcji rodziny 

wspierającej, szkolenia dla kandydatów na rodziny 

zastępcze i do prowadzenia placówek rodzinnych),  

 działania na rzecz osób i rodzin ze szczególnym 

uwzględnieniem  doświadczających przemocy, w 

tym wsparcie  ofiar przemocy domowej i/lub 

programy korekcyjne dla sprawców przemocy, 

 poradnictwo specjalistyczne dla rodzin  

     z zakresu m.in.: prawa, psychologii, terapii    

     uzależnień, pedagogiki szkolnej, terapii rodzinnej,  

    mediacji, 

 wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania  

    pozaszkolnych, środowiskowych  form integracji  

    społecznej młodzieży wraz z promocją idei  

    wolontariatu,  

 kształcenie i doskonalenie osób sprawujących  

rodzinną pieczę zastępczą, a także asystentów  

rodziny, 

 pomoc świadczona na rzecz usamodzielniania osób, 

w tym pomoc i wsparcie  w utworzeniu warunków 

mieszkaniowych z uwzględnieniem działań 
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związanych z procesem deinstytucjonalizacji (np. 

mieszkania wykorzystywane na rodzinne domy 

dziecka, mieszkania socjalne, chronione, 

wspomagane).  

2) Działania jakościowe i ilościowe w zakresie usług 

opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych skierowanych do osób zależnych 

realizowanych w środowisku oraz w formach 

instytucjonalnych (m.in. domów pomocy 

społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, 

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, rodzinnych 

domów pomocy, środowiskowych domów pomocy).  

3) Ułatwienie dostępu do usług towarzyszących 

procesowi usamodzielniania się osobom 

wykluczonym, ze szczególnym uwzględnieniem 

działań na rzecz jakości i dostępności usług 

wspierających osoby niepełnosprawne i ich rodziny 

(np. tłumacz, przewodnik, asystent osoby 

niepełnosprawnej, usługi transportowe). 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

 a Temat priorytetowy  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

e Działalność 

gospodarcza  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki będą ponoszone zgodnie z prawodawstwem 

krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

5.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych nie   

dotyczy osób prowadzących działalność  gospodarczą lub  

oświatową na podstawie  przepisów odrębnych) 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Społeczności lokalne zamieszkujące obszary 

rewitalizowane wskazane w Lokalnych Programach 

Rewitalizacyjnych, w tym w szczególności osoby 

wykluczone, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz 

otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia 

osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w ramach programu 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

pozakonkursowy negocjacyjny 
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b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

Część finansowa 

7.  

  

  

Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

a Wkład ze środków 

unijnych  
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub  

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie87. 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

14.  Forma płatności Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10%  

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na obszarach 

rewitalizowanych – projekty w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji    

 

1.  Typy operacji 

 

Wsparcie organizacji usług na poziomie lokalnym 

skierowanych  do grup i osób  zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, zgodnie ze 

zidentyfikowanymi potrzebami społeczności, w tym 

m.in.: 

                                                 
87

 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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1) Świadczenie usług na rzecz wsparcia rodziny  

i pieczy zastępczej o charakterze profilaktycznym  

i prewencyjnym realizowane m.in. poprzez: 

 działania zapobiegające umieszczenie dziecka w 

pieczy zastępczej, poprzez wsparcie i rozwijanie 

asystentury rodzinnej, rodziny wspierającej, 

rodziny pomocowej, w tym umożliwienie stosownie 

do potrzeb elastycznego doboru narzędzi przez 

asystenta rodziny, 

 wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego (w 

zakresie pomocy w rozwiązaniu problemów 

wychowawczych i opiekuńczych, poradnictwa i 

terapii, w tym terapii rodzinnej, pomocy 

pedagogicznej i psychologicznej, pomocy prawnej 

w zakresie prawa rodzinnego; programy 

pozyskiwania rodzin do pełnienia funkcji rodziny 

wspierającej, szkolenia dla kandydatów na rodziny 

zastępcze i do prowadzenia placówek rodzinnych),  

 działania na rzecz osób i rodzin ze szczególnym 

uwzględnieniem  doświadczających przemocy, w 

tym wsparcie  ofiar przemocy domowej i/lub  

programy korekcyjne dla sprawców przemocy, 

 poradnictwo specjalistyczne dla rodzin  

     z zakresu m.in.: prawa, psychologii, terapii    

     uzależnień, pedagogiki szkolnej, terapii rodzinnej,  

     mediacji, 

 wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania  

    pozaszkolnych, środowiskowych  form integracji  

    społecznej młodzieży wraz z promocją idei  

    wolontariatu,  

 kształcenie i doskonalenie osób sprawujących  

rodzinną pieczę zastępczą, a także asystentów  

rodziny, 

 pomoc świadczona na rzecz usamodzielniania osób, 

w tym pomoc i wsparcie  w utworzeniu warunków 

mieszkaniowych z uwzględnieniem działań 

związanych z procesem deinstytucjonalizacji (np. 

mieszkania wykorzystywane na rodzinne domy 

dziecka, mieszkania socjalne, chronione, 

wspomagane).   

2) Działania jakościowe i ilościowe w zakresie usług 

opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych skierowanych do osób zależnych 

realizowanych w środowisku oraz w formach 

instytucjonalnych (m.in. domów pomocy 

społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, 
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zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, rodzinnych 

domów pomocy, środowiskowych domów pomocy).  

3) Ułatwienie dostępu do usług towarzyszących 

procesowi usamodzielniania się osobom 

wykluczonym, ze szczególnym uwzględnieniem 

działań na rzecz jakości i dostępności usług 

wspierających osoby niepełnosprawne i ich rodziny 

(np. tłumacz, przewodnik, asystent osoby 

niepełnosprawnej, usługi transportowe). 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

e Działalność 

gospodarcza  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki będą ponoszone zgodnie z prawodawstwem 

krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

5.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych nie  

dotyczy osób prowadzących działalność  gospodarczą lub 

oświatową na podstawie  przepisów odrębnych) 

b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Społeczności lokalne zamieszkujące obszary 

rewitalizowane wskazane w Lokalnych Programach 

Rewitalizacyjnych, w tym w szczególności osoby 

wykluczone, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz 

otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia 

osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w ramach programu 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

konkursowy 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

Część finansowa 

7.  

  

  

  

Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

a Wkład ze środków 

unijnych 
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 
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8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub  

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie88. 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

14.  Forma płatności Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

Działanie 9.3  Rozwój ekonomii społecznej w regionie 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014–2020  

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

IX Włączenie społeczne 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Społeczny  

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca 

II stopnia) (jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

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) 

                                                 
88 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, str. 320-469) 
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10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

11.  a Numer i nazwa 

Priorytetu 

Inwestycyjnego 

9.8 wspieranie przedsiębiorczości społecznej i 

integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 

społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w 

celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia 

 b Numer i nazwa 

działania 

Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie  

 

12 Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest:  

 Wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze 

ekonomii społecznej. 

 

Uzasadnienie podjętego działania: 

Sektor ekonomii społecznej pełni istotną rolę w osiąganiu 

spójności społecznej i terytorialnej  oraz przyczynia się do 

zwalczania ubóstwa w regionie. Wzmacnianie struktury 

podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej  

we współpracy z kluczowymi interesariuszami służy 

rozwijaniu sektora ekonomii społecznej i wzmocnieniu roli 

gospodarki społecznej w regionie, co przekłada się na  

integrację społeczno-zawodową grup o utrudnionym 

dostępie do zatrudnienia oraz osób nieaktywnych 

zawodowo.   

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu 

Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

14.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  113 - Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji 

zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 

gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w celu 

ułatwienia dostępu do zatrudnienia 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  01 - Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej 

gęstości zaludnienia) 

02 - Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej 

gęstości zaludnienia) 

03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

e Działalność 

gospodarcza  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

f Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

02 - Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego 

rozwoju obszarów miejskich  

07 - Nie dotyczy 

g Lokalizacja PL22 Śląskie 

15.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki będą ponoszone zgodnie z prawodawstwem 

krajowym. 

16. Zakres stosowania cross- (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 
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financingu (jeśli dotyczy) 

17.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

konkursowy  

pozakonkursowy 

pozakonkursowy negocjacyjny 

 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

Część finansowa 

18.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

 a Wkład ze środków 

unijnych  
30 527 715 EURO 

b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

19.  Maksymalny udział 

środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

20.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

21. Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

22. Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub  

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie89. 

23. Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

24. Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

25. Forma płatności Zaliczka 

26. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

27. Wskaźniki realizacji  

Działania  

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

 Liczba miejsc pracy utworzonych  

                                                 
89 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 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 oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. (Dz.U. L 347  z 

20.12.2013, str. 320-469) 
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w przedsiębiorstwach społecznych 

Wskaźniki produktu: 

 

 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w ramach programu (K/M) 

 Liczba podmiotów ekonomii społecznej  

i przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem 

Poddziałanie 9.3.1 Rozwój sieci ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz 

usług na rzecz podmiotów należących do sektora ekonomii społecznej  -  

projekty konkursowe  

1.  Typy operacji 

 

1. Świadczenie zintegrowanych usług doradczych i 

szkoleniowych 
90

 na rzecz podmiotów należących do  

sektora ekonomii społecznej, w tym usług dla  

przedsiębiorstw społecznych rozpoczynających   

działalność oraz udzielanie dotacji na utworzenie  

przedsiębiorstw należących do sektora ekonomii  

społecznej oraz stworzenia dodatkowego miejsca  

pracy w sektorze ekonomii społecznej w już 

istniejących przedsiębiorstwach.  

2. Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych  

skierowanych do potencjalnych partnerów  

biznesowych podmiotów ekonomii społecznej oraz  

odbiorców usług/produktów. 

3. Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i 

wdrażania długookresowych źródeł finansowania 

podmiotów ekonomii społecznej i instytucji 

wspierających ekonomię społeczną oraz inicjatyw 

rozwijających przedsiębiorczość społeczną oraz 

partycypację społeczną. 

4. Rozwój usług animacji lokalnej na rzecz rozwoju  

organizacji obywatelskich oraz partycypacji  

społecznej. 

5. Tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej, w tym pobudzanie działań  

sieciujących  pomiędzy samymi podmiotami 

ekonomii społecznej.  

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

e Działalność (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

                                                 
90 Definicja zintegrowanej usługi doradczej i szkoleniowej zostanie umieszczona w Słowniku Terminologicznym dla SZOP  na późniejszym 

etapie.  
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gospodarcza  

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki będą ponoszone zgodnie z prawodawstwem 

krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

5.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych nie   

dotyczy osób prowadzących działalność  gospodarczą lub  

oświatową na podstawie  przepisów odrębnych) 

posiadające akredytację określoną w Krajowym Programie 

Rozwoju Ekonomii Społecznej.  

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 Podmioty ekonomii społecznej, w tym podmioty 

integracji społecznej, instytucje wsparcia ekonomii 

społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich 

pracownicy (w zakresie typu operacji nr 1, nr 2, nr 4, 

nr 5) 

 Partnerzy społeczni i gospodarczy (w zakresie typu  

operacji nr 3, nr 4, nr 5) 

 Osoby zatrudnione i niezatrudnione będące w wieku    

aktywności zawodowej zagrożone wykluczeniem  

społecznym  (w zakresie typu operacji nr 1, nr 2) 

 Przedsiębiorcy oraz pracodawcy w zakresie działań 

partnerskich i społecznej odpowiedzialności biznesu 

(w zakresie typu operacji nr  3, nr 4, nr 5) 

 Osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń 

umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do założenia i/lub prowadzenia 

działalności w sektorze ekonomii społecznej oraz 

otrzymania dotacji (w zakresie operacji nr 1, nr 2)  

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

konkursowy 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

  a Wkład ze środków 

unijnych 
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

8. Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

9. Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

10.  Pomoc publiczna (jeśli Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
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dotyczy) 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub  

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie91. 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

14.  Forma płatności Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

 

 

Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja i realizacja działań na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej w regionie – projekty pozakonkursowe 

 

1.  Typy operacji 

 

Realizacja założeń „Wieloletniego Regionalnego 

Planu Działania na rzecz promocji i upowszechniania 

ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora 

ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie 
śląskim na lata 2012-2020”, w tym min.:  

 działania edukacyjne mające na celu wzrost 

zainteresowania społecznego sektorem ekonomii 

społecznej w regionie i korzystaniem z jego usług, 

skierowane do otoczenia ekonomii społecznej 

mające na celu promowanie    (organizowanie 

spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń i wizyt 

studyjnych dla przedstawicieli JST, instytucji 

pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku 

pracy, organizacji pozarządowych, Lokalnych Grup 

Działania itp. 

 wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania  

partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie 

regionalnym i koordynowanie lokalnych 

kooperatyw,  

 wspieranie systemu zachęt oraz wdrażanie 

rozwiązań w zakresie stosowania klauzul 

                                                 
91

 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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społecznych wraz z promocją korzyści płynących z 

tych rozwiązań i przykładami dobrych praktyk 

 kreowanie i promocja marki ekonomii społecznej  

w regionie, w tym m.in. organizowanie targów, 

konferencji i spotkań promujących idee ekonomii 

społecznej i przedsiębiorczość społeczną  

 badania i monitorowanie rozwoju obszaru ES na 

poziomie regionu, w tym m.in. sporządzenie oceny 

badającej efektywność podejmowanych form 

wsparcia,  rekomendacje dla współpracy podmiotów 

ES, upowszechnienie wyników badań i analiz na 

rzecz rozwoju obszaru ES w regionie. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

 a Temat priorytetowy  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

e Działalność 

gospodarcza  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki będą ponoszone zgodnie z prawodawstwem 

krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

5.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów  Samorząd województwa 

 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

- Podmioty ekonomii społecznej, instytucje wsparcia 

ekonomii społecznej, w tym ośrodki wsparcia ekonomii 
społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich pracownicy 

- Pracownicy administracji publicznej,   pracownicy i 

wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej 

realizujący działania w zakresie aktywnej integracji 

pracownicy publicznych służb zatrudnienia (w zakresie 

wspólnych działań partnerskich) 

- Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego 

szczebla województwa, powiatu i gminy, przedsiębiorcy, 
media lokalne i regionalne 

- Partnerzy społeczni i gospodarczy 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

pozakonkursowy 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

Część finansowa 
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7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

  a Wkład ze środków 

unijnych  
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Wkład ze środków 

publicznych  
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub  

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie92. 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

14.  Forma płatności Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

 

                                                 
92 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Poddziałanie 9.3.3 Rozwój ekonomii społecznej na obszarach rewitalizowanych- 

projekty w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji    

 

 

1.  Typy operacji 

 

 

1. Świadczenie zintegrowanych usług doradczych i  

szkoleniowych na rzecz podmiotów należących do  

sektora ekonomii społecznej, w tym usług dla  

przedsiębiorstw społecznych rozpoczynających   

działalność oraz udzielanie dotacji na utworzenie  

przedsiębiorstw należących do sektora ekonomii  

społecznej oraz stworzenia dodatkowego miejsca  

pracy w sektorze ekonomii społecznej w już  

istniejących przedsiębiorstwach.  

2. Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych  

wykluczeniem społecznym za pośrednictwem  

podmiotów z sektora ekonomii społecznej. 

3. Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych  

skierowanych do potencjalnych partnerów  

biznesowych podmiotów ekonomii społecznej oraz  

odbiorców usług/produktów  

4. Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania  

długookresowych źródeł finansowania podmiotów  

ekonomii społecznej i instytucji wspierających  

ekonomię społeczną oraz inicjatyw rozwijających  

przedsiębiorczość społeczną oraz partycypację  

społeczną 

5. Tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii  

społecznej, w tym pobudzanie działań sieciujących  

pomiędzy samymi podmiotami ekonomii społecznej 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

 a Temat priorytetowy  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

e Działalność 

gospodarcza  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

 f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki będą ponoszone zgodnie z prawodawstwem 

krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

5.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych nie   

dotyczy osób prowadzących działalność  gospodarczą lub  

oświatową na podstawie  przepisów odrębnych) 

posiadające akredytację określoną w Krajowym Programie 
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Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

- Podmioty ekonomii społecznej posiadających siedzibę na 

terenie rewitalizowanym w ramach Obszarów 

Strategicznej Interwencji, w tym podmioty integracji 

społecznej, instytucje wsparcia ekonomii społecznej, 

przedsiębiorstwa społeczne i ich pracownicy (w zakresie 

typu operacji nr 1, nr 2, nr 4, nr 5) 

- Partnerzy społeczni i gospodarczy z terenu  

rewitalizowanych w ramach Obszarów Strategicznej  

Interwencji (w zakresie typu operacji nr 3, nr 4, nr 5) 

- Osoby zatrudnione i niezatrudnione będące w wieku    

aktywności zawodowej zagrożone wykluczeniem  

społecznym  (w zakresie typu operacji nr 1, nr 2) z  

terenu Obszarów Strategicznej Interwencji  

- Przedsiębiorcy oraz pracodawcy w zakresie działań 

partnerskich i społecznej odpowiedzialności biznesu ( w 

zakresie typu operacji nr  3, nr 4, nr 5) 

- Osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń 

umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w 

sektorze ekonomii społecznej oraz otrzymania dotacji (w 

zakresie operacji nr 1, nr 2) 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

  a Wkład ze środków 

unijnych 
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

8. Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

9. Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 
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wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub  

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie93. 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

14.  Forma płatności Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

Działanie: 9.4 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – projekty 

konkursowe 

 

 

1. 

 

Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014–2020  

2. Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

IX Włączenie społeczne 

3. Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Społeczny  

4. Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5. Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

6. Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

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. a Numer i nazwa 

Priorytetu 

Inwestycyjnego 

9.9 strategie rozwoju lokalnego kierowane przez 

społeczność 

 b Numer i nazwa 

działania 

9.4 Rozwój lokalny kierowany  przez społeczność  

 

12. Cel i uzasadnienie działania Celem Działania jest: 

 Poprawa szans rozwojowych i spójności społecznej 

zamieszkujących obszary peryferyjne. 

                                                 
93 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Uzasadnienie podjętego działania:  

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)94 

poprzez zwiększenie udziału społeczności lokalnych w 

programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru, 

pozwoli na wzmocnienie szans rozwojowych i spójności 

społecznej. Narzędziem wyznaczającym kierunki działania 

będą Lokalne Strategie Rozwoju tworzone przy udziale 

samorządu lokalnego, sektora pozarządowego oraz 

prywatnego przy zaangażowaniu społeczności, służące 

odnowie społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich. 

13. Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu 

Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

14. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

 a Temat priorytetowy  114 - Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji cross-

financing) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  01 - Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej 

gęstości zaludnienia) 

02 - Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej 

gęstości zaludnienia) 

03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

e Działalność 

gospodarcza  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

f Terytorialne 

mechanizmy wdrażania 

06 – Inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność 

g Lokalizacja PL22 Śląskie 

15. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki będą ponoszone zgodnie z prawodawstwem 

krajowym.  

16. Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

konkursowy 

b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

 Część finansowa 

18. Alokacja finansowa na 

działanie  
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

 a Wkład ze środków 

unijnych 
16 000 000 EURO 

b Wkład ze środków 

publicznych krajowych 
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

                                                 
94

 Instrument terytorialny Rozwój lokalny kierowany  przez społeczność będzie wdrażany na podstawie 

Wytycznych opracowywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
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c Przewidywana wielkość 

środków prywatnych 
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

19. Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

20. Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

21. Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

22. Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub  

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie95. 

23. Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

24. Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

25. Forma płatności Zaliczka 

26. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

27. Wskaźniki realizacji  

Działania  

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

 

 Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej 

poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu 

lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek) po opuszczaniu programu (K/M) 

 

Wskaźniki produktu: 

 

 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w ramach programu (K/M) 

 Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich 

(K/M) 

 Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub 

częściowo przez parterów społecznych lub 

organizacje pozarządowe 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Projekty konkursowe 

 

1.  Typy operacji 

 

Realizacja zintegrowanych i wielosektorowych lokalnych 

strategii z uwzględnieniem potrzeb i potencjału 

społeczności lokalnych, obejmujących m.in.:  

 

1. Wsparcie dostępności do podstawowych dóbr i usług 

warunkujących możliwości rozwojowe obszarów 

objętych LSR 

2. Działania z zakresu rynku pracy oraz stymulacja 

wewnętrznego potencjału gospodarczego 

3. Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym zamieszkujących obszary peryferyjne 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

d Typ obszaru  (do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

e Działalność 

gospodarcza  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

f Lokalizacja PL22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wydatki będą ponoszone zgodnie z prawodawstwem 

krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

5.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych nie   

 dotyczy osób prowadzących działalność  gospodarczą lub  

 oświatową na podstawie  przepisów odrębnych),  

 wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju  

 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

-  społeczności lokalne zamieszkujące obszary 

peryferyjne, w tym w szczególności osoby zatrudnione 

i niezatrudnione będące w wieku aktywności 

zawodowej wykluczone lub zagrożone wykluczeniem 

społecznym   

- otoczenie osób wykluczonych lub zagrożonych  

  wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do      

  wsparcia tych osób96 

   - inne podmioty i instytucje współrealizujące LSR i ich  

    pracownicy, jedynie w zakresie niezbędnym do      

realizacji projektu   

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

                                                 
96 Maksymalny % wydatków na wsparcie otoczenia osób wykluczonych, w tym członków rodzin zostanie 
doprecyzowany na późniejszym etapie 
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 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

konkursowe 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

  a Wkład ze środków 

unijnych 
(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

 b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

 c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych  

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

8. Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

9. Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub  

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie97. 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

(do uzupełnienia na późniejszym etapie) 

14.  Forma płatności Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

Definicja rodziny (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych na podst. art. 16)  

rodzina oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców 

dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do 

                                                 
97 na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące 

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą 

niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką 

opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełno-

letniego dziecka posiadającego własne dziecko;  

 

Definicja rewitalizacji98 - "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, który pełni rolę wiodącą 

względem EFRR. Tak więc projekty muszą wykazywać charakter przedsięwzięć 

kompleksowych, koordynujących interwencję infrastrukturalną z wsparciem realizowanym 

w ramach EFS. 

 

 

 

Podmioty należące  do sektora  ekonomii społecznej –  

 

Za Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej sektor ekonomii społecznej 

składa się z 3 segmentów, obejmujących następujące podmioty: 

o charakterze integracyjnym, które mają umożliwić reintegrację społeczną i zawodową 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej oraz Kluby, Integracji 

Społecznej; o charakterze pożytku publicznego,  które prowadzą działalność 

ekonomiczną, zatrudniają pracowników, a ich działanie nie jest oparte na ryzyku 

ekonomicznym, tj. organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i 

nieodpłatną pożytku publicznego; o charakterze rynkowym, które tworzone były w 

związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których cel społeczny jest racją bytu 

działalności komercyjnej, tj.: podmioty pożytku publicznego prowadzące działalność 

gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; spółdzielnie, których 

celem jest zatrudnienie; pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i 

wzajemnościowym.  

W Programie przyjęto następujący podział sektora ekonomii społecznej i zaliczono do 

niego: przedsiębiorstwa społeczne (o charakterze rynkowym) podmioty o różnym statusie 

prawnym, prowadzące działalność gospodarczą, które wypracowane zyski wykorzystują 

do osiągania celów społecznych; podmioty ekonomii społecznej (o charakterze 

integracyjnym), podmioty prowadzące działania z zakresu reintegracji społeczno-

zawodowej, przygotowujące osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym (w 

                                                 
98

 http://www.forumrewitalizacji.pl/ 
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tym szczególnie osoby niepełnosprawne) do wejścia na rynek pracy, w tym do utworzenia 

przedsiębiorstwa społecznego. Klienci tych podmiotów stanowią zaplecze sektora 

ekonomii społecznej; podmioty wspierające sektor ekonomii społecznej, podmioty 

powołane w celu wspierania przedsiębiorczości społecznej w regionie lub realizujące 

zadania z tego obszaru; otoczenie sektora ekonomii społecznej, podmioty, które 

wpływają na kondycję sektora ekonomii społecznej w regionie, w tym sprzyjają jej 

rozwojowi. 
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OŚ PRIORYTETOWA XI WZMOCNIENIE POTENCJAŁU 
EDUKACYJNEGO 
 

 

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego 

 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Społeczny  

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 

elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 

z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych 

i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia 

i szkolenia. 

  b Numer i nazwa 

działania 

11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki 

szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do 

dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej w regionie, zwiększenie odsetka dzieci 

objętych wysokiej jakości usługami wychowania 

przedszkolnego, jak również wzrost dostępu do wysokiej 

jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego - 

podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. 

Podejmowane działania mają na celu zwiększenie 

efektywności szkolnictwa, poprzez dostosowanie 

realizowanych zajęć do potrzeb lokalnego rynku pracy.  
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13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu 

Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

14.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  115- Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki 

szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej 

jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i 

średniego  

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

nie dotyczy 
 

 c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01-Duże obszary miejskie (o ludności>50 000 i dużej 

gęstości zaludnienia) 

02-Małe obszary miejskie (o ludności>5 000 i średniej 

gęstości zaludnienia) 

03-Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

01-Zintegrowane inwestycje terytorialne-miejskie 

02-Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego 

rozwoju obszarów miejskich 

03-Zintegrowane inwestycje terytorialne-inne 

04-Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich 

07-Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL 22 Śląskie 

15.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

16.  

Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

 

 

17.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 A Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Projekty konkursowe 

Projekty pozakonkursowe  

Projekty pozakonkursowe negocjacyjne   

 

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

Część finansowa 

18.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

  a Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie 

 

82 311 670 Euro 
 

 

   b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

   c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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działanie 

19. Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

20.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

21.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

22.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie.99 

23.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

24.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

25.  Forma płatności Zaliczki 

26.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

27. Wskaźniki realizacji 

Działania  

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

 Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych edukacją 

przedszkolną (K/M), 

 Liczba przedszkoli, które funkcjonują 2 lata po 

uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS, 

 Liczba szkół, w których realizowane są działania w 

zakresie kompetencji kluczowych 

 

Wskaźniki produktu: 

 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dofinansowanych w programie, 

 Liczba dzieci objętych w ramach programu 

dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 

edukacyjne w edukacji przedszkolnej(K/M), 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w 

programie(K/M), 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 

programie(K/M), 

 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe 

zostały doposażone w programie 

 

                                                 
99

 Na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej – projekty konkursowe 

 

1.  Typy operacji 

 

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej, obejmujące: 

 utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, 

w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń lub 

doposażenie danej placówki w pomoce 

dydaktyczne,  

 podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, w tym  

wydłużenie godzin pracy placówek, realizacja zajęć 

skoncentrowanych na poprawie kompetencji 

nauczycieli, poprawa warunków zajęć, 

 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez 

organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć 

wspierających/specjalnych w placówkach 

wychowania przedszkolnego. 

 

W ramach projektów konkursowych obligatoryjny jest 

wzrost liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną  

poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych. 

Zajęcia dodatkowe w projekcie mają charakter 

uzupełniający. 

 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

nie dotyczy 
 

 c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

5.  Beneficjenci 

 A Typ beneficjentów 
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

Wsparcie przewidziano dla podmiotów, które nie zostały 

objęte projektami w ramach Zintegrowanych/Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych/Obszarów Strategicznej 

Interwencji100 

                                                 
100 Podmioty objęte wsparciem w ramach Poddziałania 11.1.2  może ubiegać się o dofinansowanie w ramach 
Poddziałania 11.1.1 pod warunkiem zakontraktowania co najmniej  …% środków przyznanych na realizację 
projektów w Poddziałaniu 11.1.2 



128 

 

 B Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie 

o systemie oświaty101, 

 przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, 

przedszkola specjalne,  

 istniejące oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych, 

 funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego 
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, 

warunków tworzenia i organizowania tych form oraz 

sposobu ich działania, 

 organy prowadzące przedszkola i inne formy 

wychowania przedszkolnego, 

 nauczyciele i kadra pedagogiczna przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych 

formach wychowania przedszkolnego (udział tej grupy 

docelowej jest możliwy jedynie jako dodatkowe, 

uzupełniające działanie względem działań 

skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnych),  

 rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku 

przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie 

oświaty (udział tej grupy docelowej jest możliwy 

jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie 

względem działań skierowanych do dzieci w wieku 

przedszkolnych). 

 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 A Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Projekty konkursowe 

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

  a Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

 

 

  b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

  c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

                                                 
101 W zakresie tworzenia dodatkowych miejsc przedszkolnych możliwy jest udział dzieci wyłącznie w wieku do 
4 roku życia. Dzieci w wieku innym niż wskazany, a także ich rodzice/opiekunowie prawni mogą wziąć udział 
w pozostałych formach wsparcia. Ze względu na wysoki stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej w 
województwie śląskim strategiczne jest skierowanie wsparcia do dzieci w wieku 3-4 lat. 
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kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub 

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie.102 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

14. Forma płatności Zaliczki 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej – projekty w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych 

 

1.  Typy operacji 

 

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej, obejmujące: 

 utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, w 

tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń lub 

doposażenie danej placówki w pomoce 

dydaktyczne,  

 podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, w tym  

wydłużenie godzin pracy placówek,  realizacja zajęć 

skoncentrowanych na poprawie kompetencji 

nauczycieli, poprawa warunków zajęć, 

 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez 

organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć 

wspierających/specjalnych w placówkach 

wychowania przedszkolnego. 

 

 

W ramach narzędzia ZIT/RIT obligatoryjny jest wzrost 

liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną  poprzez 

utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych. Zajęcia 

dodatkowe w projekcie mają charakter uzupełniający.  

                                                 
102 Na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

nie dotyczy 
 

 c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

4.  

Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

 

5.  Beneficjenci 

 A Typ beneficjentów 
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

 

 B Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie 

o systemie oświaty103, 

 przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, 

przedszkola specjalne,  

 istniejące oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych, 

 funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego 
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, 

warunków tworzenia i organizowania tych form oraz 

sposobu ich działania, 

 organy prowadzące przedszkola i inne formy 

wychowania przedszkolnego, 

 nauczyciele i kadra pedagogiczna przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych 

formach wychowania przedszkolnego (udział tej grupy 

docelowej jest możliwy jedynie jako dodatkowe, 

uzupełniające działanie względem działań 

skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnych),  

 rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku 

przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie 

oświaty (udział tej grupy docelowej jest możliwy 

jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie 

względem działań skierowanych do dzieci w wieku 

przedszkolnych). 

 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 A Tryb 

przeprowadzania 

Projekty pozakonkursowe negocjacyjne 

 

                                                 
103 W zakresie tworzenia dodatkowych miejsc przedszkolnych możliwy jest udział dzieci wyłącznie w wieku do 
4 roku życia. Dzieci w wieku innym niż wskazany, a także ich rodzice/opiekunowie prawni mogą wziąć udział 
w pozostałych formach wsparcia. Ze względu na wysoki stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej w 
województwie śląskim strategiczne jest skierowanie wsparcia do dzieci w wieku 3-4 lat. 
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naboru wniosków o 

dofinansowanie  

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

  a Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

  b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

  c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie.104 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

14.  Forma płatności Zaliczki 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

 

 

 

 

                                                 
104 Na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej na obszarach rewitalizowanych– projekty w ramach Obszarów 

Strategicznej Interwencji  

 

1.  Typy operacji 

 

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej, obejmujące: 

 utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, 

w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń lub 

doposażenie danej placówki w pomoce 

dydaktyczne,  

 podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, w tym  

wydłużenie godzin pracy placówek, realizacja zajęć 

skoncentrowanych na poprawie kompetencji 

nauczycieli, poprawa warunków zajęć, 

 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez 

organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć 

wspierających/specjalnych w placówkach 

wychowania przedszkolnego. 

 

W ramach Obszarów Strategicznej Interwencji 

obligatoryjne jest utrzymanie lub wzrost liczby dzieci 

objętych edukacją przedszkolną poprzez utworzenie 

dodatkowych miejsc przedszkolnych. Zajęcia dodatkowe w 

projekcie mają charakter uzupełniający.  

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

nie dotyczy 
 

 c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

 

 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

5.  Beneficjenci 

 A Typ beneficjentów 
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

 B Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie 

o systemie oświaty105, 

 przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, 

przedszkola specjalne,  

 istniejące oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych, 

 funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego 
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji 

                                                 
105 W zakresie tworzenia dodatkowych miejsc przedszkolnych możliwy jest udział dzieci wyłącznie w wieku do 
4 roku życia. Dzieci w wieku innym niż wskazany, a także ich rodzice/opiekunowie prawni mogą wziąć udział 
w pozostałych formach wsparcia. Ze względu na wysoki stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej w 
województwie śląskim strategiczne jest skierowanie wsparcia do dzieci w wieku 3-4 lat. 
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Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 

rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, 

warunków tworzenia i organizowania tych form oraz 

sposobu ich działania, 

 organy prowadzące przedszkola i inne formy 

wychowania przedszkolnego, 

 nauczyciele i kadra pedagogiczna przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych 

formach wychowania przedszkolnego (udział tej grupy 

docelowej jest możliwy jedynie jako dodatkowe, 

uzupełniające działanie względem działań 

skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnych),  

 rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku 

przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie 

oświaty (udział tej grupy docelowej jest możliwy 

jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie 

względem działań skierowanych do dzieci w wieku 

przedszkolnych).  

 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

 A Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

  a Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie 

 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

  b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

  c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 
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wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie.106 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

14. Forma płatności Zaliczki 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

 

 

Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – projekty 

konkursowe  

 

1.  Typy operacji 

 

Doskonalenie oferty edukacyjnej szkół i placówek 

oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, w tym 

m.in.:  

 upowszechnienie doradztwa zawodowego w 

gimnazjach, 

 brokering edukacyjny w szkołach 

ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 

ogólne, 

 zajęcia wyrównawcze, 

 zajęcia pozalekcyjne, ze szczególnym 

uwzględnieniem zajęć dotyczących kompetencji 

kluczowych, w tym przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, z zakresu przedsiębiorczości, 

kompetencji w obszarze TIK oraz języków obcych, 

 zajęcia wzmacniające predyspozycje i uzdolnienia, 

w tym realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów 

przez kadrę akademicką, 

  myślenie projektowe - zajęcia z kreatywności, 

zajęcia ze współpracy w grupie, 

 doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, 

 realizacja staży/praktyk/wizyt studyjnych u 

pracodawców, 

 stypendia socjalne na wyrównywanie szans 

edukacyjnych107 przyznawane zgodnie z kryteriami 

regionalnymi (w powiązaniu z innymi elementami 

projektu i z zachowaniem kryteriów dostępu 

określonych przez IZ), 

 działania zapobiegające przedwczesnemu 

opuszczaniu systemu  edukacji, 

 podwyższanie  jakości zajęć edukacyjnych w 

zakresie zgodnym z ofertą zajęć w szkole (w 

powiązaniu z innymi elementami projektu), 

 edukacja zdrowotna (w powiązaniu z innymi 

elementami projektu). 

                                                 
106 Na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
107 Zasady przyznawania stypendiów zostaną doprecyzowane na późniejszym etapie. 
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Projektodawca powinien dążyć do wykorzystywania w 

działaniach projektowych technologii informacyjno- 

komunikacyjnych (TIK). 

 

 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

nie dotyczy 
 

 c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

5.  Beneficjenci 

 A Typ beneficjentów 
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

Wsparcie przewidziano dla podmiotów, które nie zostały 

objęte projektami w ramach Obszarów Strategicznej 

Interwencji108 

 B Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 szkoły oraz placówki oświatowe (w rozumieniu art. 2 

ust 3, 5 ustawy o systemie oświaty) realizujące 

kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych 

i szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach 

oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy) 

oraz specjalne i ich organy prowadzące,  

 uczniowie i wychowankowie szkół i placówek (w 

rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy o systemie oświaty) 

prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem 

słuchaczy szkół dla dorosłych i szkół 

ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach oraz 

szkół specjalnych przysposabiających do pracy) i 

specjalne, 

 osoby, które są zagrożone przedwczesnym  

opuszczeniem systemu oświaty,  

 nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i 

placówek oświatowych (udział tej grupy docelowej 

jest możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające 

działanie względem działań skierowanych do 

uczniów), 

 rodzice/opiekunowie prawni uczniów szkół i placówek  

realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół 

dla dorosłych i szkół ponadgimnazjalnych kształcących 

w zawodach oraz szkół specjalnych 

przysposabiających do pracy) i specjalne. udział tej 

grupy docelowej jest możliwy jedynie jako 

                                                 
108 Podmioty objęte wsparciem w ramach Poddziałania 11.4.2  może ubiegać się o dofinansowanie w ramach 
Poddziałania 11.4.1 pod warunkiem zakontraktowania co najmniej  …%środków przyznanych na realizację 
projektów w Poddziałaniu 11.4.2 
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dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań 

skierowanych do uczniów. 

 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 A Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Projekty konkursowe 

 

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

  a Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

   b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

   c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie.109 

12. Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                 
109 na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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14.  Forma płatności Zaliczki 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10%  

 

Poddziałanie 11.1.5 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na obszarach 

rewitalizowanych – projekty w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji  

 

1.  Typy operacji 

 

Doskonalenie oferty edukacyjnej szkół i placówek 

oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, w tym 

m.in.:  

 upowszechnienie doradztwa zawodowego w 

gimnazjach, 

 brokering edukacyjny w szkołach 

ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 

ogólne, 

 zajęcia wyrównawcze, 

 zajęcia pozalekcyjne, ze szczególnym 

uwzględnieniem zajęć dotyczących kompetencji 

kluczowych, w tym przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, z zakresu przedsiębiorczości, 

kompetencji w obszarze TIK oraz języków obcych, 

 zajęcia wzmacniające predyspozycje i uzdolnienia, 

w tym realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów 

przez kadrę akademicką, 

   myślenie projektowe- zajęcia z kreatywności, 

zajęcia ze współpracy w grupie, 

 doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, 

 realizacja staży/praktyk/wizyt studyjnych u 

pracodawców, 

 stypendia socjalne na wyrównanie szans 

edukacyjnych110 przyznawane zgodnie z kryteriami 

regionalnymi (w powiązaniu z innymi elementami 

projektu i z zachowaniem kryteriów dostępu 

określonych przez IZ), 

 działania zapobiegające przedwczesnemu 

opuszczaniu systemu edukacji, 

 podwyższanie jakości zajęć edukacyjnych w 

zakresie zgodnym z ofertą zajęć w szkole (w 

powiązaniu z innymi elementami projektu), 

 edukacja zdrowotna (w powiązaniu z innymi 

elementami projektu). 

 

Projektodawca powinien dążyć do wykorzystywania w 

działaniach projektowych technologii informacyjno- 

komunikacyjnych (TIK). 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

nie dotyczy 
 

 c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

3.  Lista wydatków Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

                                                 
110 Zasady przyznawania stypendiów zostaną doprecyzowane na późniejszym etapie. 
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kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

4.  

Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

 

5.  Beneficjenci 

 A Typ beneficjentów 
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

 B Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 szkoły oraz placówki oświatowe (w rozumieniu art. 2 

ust 3, 5 ustawy o systemie oświaty) realizujące 

kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych 

i szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach 

oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy) 

oraz specjalne i ich organy prowadzące,  

 uczniowie i wychowankowie szkół i placówek (w 

rozumieniu art. 2 ust 3, 5 ustawy o systemie oświaty) 

prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem 

słuchaczy szkół dla dorosłych i szkół 

ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach oraz 

szkół specjalnych przysposabiających do pracy) i 

specjalne, 

 osoby, które są zagrożone przedwczesnym  

opuszczeniem systemu oświaty,  

 nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i 

placówek oświatowych (udział tej grupy docelowej 

jest możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające 

działanie względem działań skierowanych do 

uczniów),  

 rodzice/opiekunowie prawni uczniów szkół i placówek  

realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół 

dla dorosłych i szkół ponadgimnazjalnych kształcących 

w zawodach oraz szkół specjalnych 

przysposabiających do pracy) i specjalne. udział tej 

grupy docelowej jest możliwy jedynie jako 

dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań 

skierowanych do uczniów. 

 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

 A Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

  a Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie 

 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

   b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

   c Przewidywana 

wielkość środków 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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prywatnych na 

działanie 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie.111 

12. Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności Zaliczki 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10%  

 

                                                 
111 Na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Działanie 11.2 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy  

 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjne Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Społeczny  

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

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. 

 

 

a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

 

10.3 BIS Lepsze dostosowanie systemów kształcenia 

i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie 

przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 

zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów 

kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w 

tym poprzez mechanizmy prognozowania 

umiejętności, dostosowania programów nauczania 

oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się 

poprzez praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w 

ścisłej współpracy z pracodawcami. 

 b Numer i nazwa 

działania 

11.2 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego 

do potrzeb lokalnego rynku pracy 

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. 

W ramach działania podejmowane będą działania na rzecz 

zwiększenia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz 

dostosowania umiejętności i kompetencji mieszkańców 

województwa do potrzeb rynku pracy. 

 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu 

Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

14.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  118-Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 

do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu 

kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich 

jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania 



141 

 

umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz 

tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 

praktyczną naukę zawodu zrealizowaną w ścisłej 

współpracy z pracodawcami.  

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01-Duże obszary miejskie (o ludności>50 000 i dużej 

gęstości zaludnienia) 

02- Małe obszary miejskie (o ludności>5 000 i średniej 

gęstości zaludnienia) 

03-Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

01-Zintegrowane inwestycje terytorialne-miejskie 

03-Zintegrowane inwestycje terytorialne-inne 

07-Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL 22 Śląskie 

15.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

16.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

  

 A Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Projekty konkursowe  

Projekty pozakonkursowe  

Projekty pozakonkursowe negocjacyjne 

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

18.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

  a Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie 

39 757 235 Euro 

 

  b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

  c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

19.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

20.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

21.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

 

22.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez 
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beneficjenta między dniem przedłożenia programu Komisji 

lub dniem 1 stycznia 2014 r., w zależności od tego, która 

data jest wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie.112 

23.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Forma płatności Zaliczki 

26.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

27. Wskaźniki realizacji 

Działania  

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 

zawodowego objętych wsparciem w programie, 

uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 

miesiącach po ukończeniu nauki(K/M) 

 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu(K/M) 

 

Wskaźniki produktu: 

 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego objętych 

wsparciem w programie(K/M) 

 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 

zawodowego uczestniczących w stażach i 

praktykach u pracodawcy(K/M) 

 Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w 

zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa 

edukacyjno- zawodowego. 

 Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub 

gimnazjalnym objętych wsparciem w 

programie(K/M). 

 

 

                                                 
112 Na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Poddziałanie 11.2.1 Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego – projekty 

konkursowe 

 

1.  Typy operacji 

 

 

Programy wsparcia szkół i/lub placówek oświatowych 

prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z 

praktyczną nauką zawodu, w tym m.in.: 

 brokering edukacyjny, 

 staże i praktyki dla uczniów ponadgimnazjalnych 

szkół prowadzących kształcenie zawodowe u  

pracodawców, 

 wizyty studyjne dla uczniów ponadgimnazjalnych 

szkół prowadzących kształcenie zawodowe u 

pracodawców (w powiązaniu z innymi elementami 

projektu) 

 szkolenia, kursy (w tym kursy certyfikowane), 

 zajęcia wyrównawcze, 

 zajęcia pozalekcyjne, ze szczególnym 

uwzględnieniem zajęć  dotyczących przedmiotów 

technicznych oraz kompetencji kluczowych, w tym  

matematyczno-przyrodniczych,  przedsiębiorczości, 

kompetencji w obszarze TIK oraz języków obcych, 

 zajęcia wzmacniające predyspozycje i uzdolnienia, 

w tym realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów 

przez kadrę akademicką, 

 doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, 

 stypendia socjalne na wyrównywanie szans 

edukacyjnych113 przyznawane zgodnie z kryteriami 

regionalnymi (w powiązaniu z innymi elementami 

projektu i z zachowaniem kryteriów dostępu 

określonych przez IZ), 

 wypracowanie i/lub realizacja programu nauczania 

ponadgimnazjalnej szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe, zgodnego z potrzebami przedsiębiorcy;  

 działania przeciwdziałające przedwczesnemu 

opuszczaniu systemu edukacji, 

 staże i praktyki nauczycieli przedmiotów 

zawodowych w przedsiębiorstwach (w powiązaniu z 

innymi elementami projektu), 

 podwyższanie jakości zajęć edukacyjnych w 

zakresie zgodnym z  ofertą zajęć w szkole (w 

powiązaniu z innymi elementami projektu). 

 

Oferta szkół zawodowych musi być zgodna z potrzebami 

lokalnego rynku pracy lub zgodna z dokumentami: 

Regionalną Strategią Innowacji lub Programem Rozwoju 

Technologii. 

 

Projektodawca powinien dążyć do wykorzystywania 

w działaniach  projektowych  technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

                                                 
113 Zasady przyznawania stypendiów zostaną doprecyzowane na późniejszym etapie 
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 d Typ obszaru   [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

 

5.  Beneficjenci 

 A Typ beneficjentów 
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

Wsparcie przewidziano dla podmiotów, które nie zostały 

objęte projektami w ramach Zintegrowanych/Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych114 

 B Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 uczniowie i słuchacze szkół i placówek  

prowadzących kształcenie zawodowe, (z 

wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych oraz 

szkół policealnych)  

 młodociani pracownicy 

 szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe 

prowadzące kształcenie zawodowe ( z wyłączeniem 

szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych), 

 placówki kształcenia praktycznego 

 szkoły specjalne przysposabiające do pracy, 

 rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku 

szkolnym (udział tej grupy docelowej jest możliwy 

jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie 

względem działań skierowanych do uczniów) 

 nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół 

ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych 

prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy 

praktycznej nauki zawodu (udział tej grupy 

docelowej jest możliwy jedynie jako dodatkowe, 

uzupełniające działanie względem działań 

skierowanych do uczniów).  

 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 A Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Projekty konkursowe 

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

  a Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

  b Wkład ze środków [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                 
114 Podmioty objęte wsparciem w ramach Poddziałania 11.2.3 może ubiegać się o dofinansowanie w ramach 
Poddziałania 11.2.1 pod warunkiem zakontraktowania co najmniej  …%środków przyznanych na realizację 
projektów w Poddziałaniu 11.2.3 
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publicznych 

krajowych na 

działanie 

  c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie.115 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności Zaliczki 

15. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10%  

 

Poddziałanie 11.2.2 Kształtowanie wizerunku szkolnictwa zawodowego – 

projekt pozakonkursowy 

 

1.  Typy operacji 

 

- Kampania promocyjna szkolnictwa zawodowego ze 

szczególnym uwzględnieniem roli przedsiębiorców 

w procesie edukacji. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

nie dotyczy 
 

 c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                 
115 Na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

 

5.  Beneficjenci 

 A Typ beneficjentów 
Samorząd Województwa Śląskiego 

 

 B Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

nie dotyczy 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 A Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Projekty pozakonkursowe 

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

  a Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie 

 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

   b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

   c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 
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wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie.116 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności Zaliczka 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10%  

 

Poddziałanie 11.2.3  Programy  wsparcia szkolnictwa zawodowego – projekty 

w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

 

1.  Typy operacji 

 

 

Programy wsparcia szkół i/lub placówek oświatowych 

prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z 

praktyczną nauką zawodu, w tym m.in.: 

 brokering edukacyjny, 

 staże i praktyki dla uczniów ponadgimnazjalnych 

szkół prowadzących kształcenie zawodowe u 

pracodawców, , 

 wizyty studyjne dla uczniów ponadgimnazjalnych 

szkół prowadzących kształcenie zawodowe u 

pracodawców (w powiązaniu z innymi elementami 

projektu) 

 szkolenia, kursy (w tym kursy certyfikowane), 

 zajęcia wyrównawcze, 

 zajęcia pozalekcyjne, ze szczególnym 

uwzględnieniem zajęć  dotyczących przedmiotów 

technicznych oraz kompetencji kluczowych, w tym  

matematyczno-przyrodniczych, , przedsiębiorczości, 

kompetencji w obszarze TIK , oraz języków obcych, 

 zajęcia wzmacniające predyspozycje i uzdolnienia, 

w tym realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów 

przez kadrę akademicką, 

 doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, 

  stypendia socjalne na wyrównywanie szans 

edukacyjnych117 przyznawane zgodnie z kryteriami 

regionalnymi  (w powiązaniu z innymi elementami 

projektu i z zachowaniem kryteriów dostępu 

określonych przez IZ), 

 wypracowanie i/lub realizacja programu nauczania 

ponadgimnazjalnej szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe, zgodnego z potrzebami przedsiębiorcy;  

 działania przeciwdziałające przedwczesnemu 

opuszczaniu systemu edukacji, 

 staże i praktyki nauczycieli przedmiotów 

zawodowych w przedsiębiorstwach (w powiązaniu z 

innymi elementami projektu), 

                                                 
116 Na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
117 Zasady przyznawania stypendiów zostaną doprecyzowane na późniejszym etapie. 
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 podwyższanie jakości zajęć edukacyjnych w 

zakresie zgodnym z  ofertą zajęć w szkole (w 

powiązaniu z innymi elementami projektu). 

 

Oferta szkół zawodowych musi być zgodna z potrzebami 

lokalnego rynku pracy lub zgodna z dokumentami: 

Regionalną Strategią Innowacji lub Programem Rozwoju 

Technologii. 

Projektodawca powinien dążyć do wykorzystywania w 

działaniach  projektowych  technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

nie dotyczy 
 

 c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

 

5.  Beneficjenci 

 A Typ beneficjentów 
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

 

 B Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 uczniowie i słuchacze szkół i placówek  

prowadzących kształcenie zawodowe, (z 

wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych oraz 

szkół policealnych)  

 młodociani pracownicy 

 szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe 

prowadzące kształcenie zawodowe ( z wyłączeniem 

szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych), 

 placówki kształcenia praktycznego 

 szkoły specjalne przysposabiające do pracy, 

 doradcy zawodowi i brokerzy edukacyjni 

 partnerzy społeczno – gospodarczy,  

 jednostki samorządu terytorialnego oraz inne 

organy prowadzące szkoły zawodowe 

 przedsiębiorcy/Pracodawcy oraz ich zrzeszenia i 

stowarzyszenia, 

 rodzice i opiekunowie prawni dzieci w wieku 

szkolnym (udział tej grupy docelowej jest możliwy 

jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie 

względem działań skierowanych do uczniów),  

 nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół 

ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych 

prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy 

praktycznej nauki zawodu (udział tej grupy 

docelowej jest możliwy jedynie jako dodatkowe, 

uzupełniające działanie względem działań 

skierowanych do uczniów) 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 
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operacji/projektów 

 A Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Projekty pozakonkursowe negocjacyjne  

 

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

   a Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

   b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

  c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie.118 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności Zaliczki 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10%  

                                                 
118 Na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Działanie 11.3  Efektywny rozwój dzieci i młodzieży  

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjne Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Społeczny  

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

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 a 

 

Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 

elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 

z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych 

i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia 

i szkolenia. 

 b Numer i nazwa 

działania 

11.3 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży  

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest rozwój umiejętności i wiedzy dzieci 

i młodzieży w zakresie związanym z kompetencjami 

kluczowymi w procesie uczenia się przez całe życie, 

a także wzrost zainteresowania uczniów kształceniem 

w obszarach nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.  

W ramach tego obszaru podejmowane będą m.in. 

działania, które pozwolą wykorzystać potencjał techniczny 

i kadrowy uczelni wyższych w celu rozwoju kompetencji 

dzieci i młodzieży. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu 

Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

14.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  115-Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki 

szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej 

jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i 

średniego 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

nie dotyczy 
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 c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01-Duże obszary miejskie (o ludności>50 000 i dużej 

gęstości zaludnienia) 

02- Małe obszary miejskie (o ludności>5 000 i średniej 

gęstości zaludnienia) 

03-Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

07-Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL 22 Śląskie 

15.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

16.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

17.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 A Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Projekty pozakonkursowe  

 

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

18.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

  a Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie 

 6 500 000 Euro 

  b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

  c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

19. Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

20.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

21.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

22.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub 

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku 
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o dofinansowanie.119 

23.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Forma płatności Zaliczki 

26.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

27. Wskaźniki realizacji 

Działania  

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: 

 

 Liczba szkół, w których realizowane są działania w 

zakresie kompetencji kluczowych 

 

Wskaźniki produktu: 

 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w 

programie(K/M), 

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 

programie(K/M), 

 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe 

zostały doposażone w programie 

 

                                                 
119 Na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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– projekty pozakonkursowe 

 

1.  Typy operacji 

 

Wsparcie młodzieży zdolnej w kluczowych obszarach 

edukacyjnych: 

 stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 

 realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów z zakresu 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 

przez całe życie120, w szczególności w obszarach 

nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, a 

także myślenia projektowego, zajęć z kreatywności 

i zajęć ze współpracy w grupie, wizyty studyjne dla 

uczniów. 

 wsparcie sieci współpracy uczelni ze szkołami i 

placówkami oświatowymi oraz zakładami 

kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli, 

przy czym sieci te ukierunkowane na pracę z 

uczniem zdolnym.  

 

Zajęcia realizowane będą przez kadrę akademicką lub  

przez nauczycieli, w szczególności z zastosowaniem  

nowoczesnych metod nauczania oraz TIK.  

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

nie dotyczy 
 

 c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

5.  Beneficjenci 

 A Typ beneficjentów 
Samorząd Województwa Śląskiego  

 B Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 uczniowie gimnazjum, 

 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,  

 szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, 

 zakłady kształcenia i placówki doskonalenia 

nauczycieli, 

 organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe 

 nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz  placówek 

oświatowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, 

zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

 pracownicy uczelni wyższych, 

 uczelnie wyższe. 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

                                                 
120 Zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) 
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 A Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Projekty pozakonkursowe    

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

  

a Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie 

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

  b Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie.121 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności Zaliczki 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

do 10%  

 

 

                                                 
121 Na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Działanie 11.4 Uczenie się przez całe życie dla rozwoju społeczno – 

gospodarczego regionu  

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjne Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Społeczny  

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

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  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11 a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

 

10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe 

życie o charakterze formalnym, nieformalnym 

i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, 

poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności 

i kompetencji siły roboczej oraz promowanie 

elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez 

doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych 

kompetencji. 

  b Numer i nazwa 

działania 

11.4 Uczenie się przez całe życie dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego regionu  

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zwiększenie dostępności usług 

edukacyjnych dla dorosłych, poprzez wzmocnienie 

kształcenia ustawicznego w regionie.  

Działanie będzie realizowane poprzez wsparcie 

edukacyjno-szkoleniowe i potwierdzanie kwalifikacji osób 

dorosłych. Działanie to ma umożliwić elastyczne 

dostosowywanie oferty kształcenia skierowanej do osób 

dorosłych, zgodnej z potrzebami rynku pracy i 

oczekiwaniami mieszkańców regionu. Inicjatywa wyboru 

oferty należy w tym obszarze do osoby, która będzie z niej 

korzystać.   

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Szczegółowego Opisu 

Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

14.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  117-Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o 

charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym 

wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, 

podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz 

promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym 

poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych 

kompetencji 

 b Temat priorytetowy nie dotyczy 
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(dla interwencji 

cross-financing) 

 

 c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01-Duże obszary miejskie (o ludności>50 000 i dużej 

gęstości zaludnienia) 

02- Małe obszary miejskie (o ludności>5 000 i średniej 

gęstości zaludnienia) 

03-Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

01-Zintegrowane inwestycje terytorialne-miejskie 

03-Zintegrowane inwestycje terytorialne-inne 

07-Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL 22 Śląskie 

15.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

16.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

17.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 A Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Projekty konkursowe 

Projekty pozakonkursowe negocjacyjne 

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

18.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

  a Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie 

36 368 941 Euro 

 

 

  b  Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

  c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

19.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

20.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

21.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

22.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 
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wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie.122 

23.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Forma płatności Zaliczki 

26.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% 

27. Wskaźniki realizacji 

Działania  

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu. 

 Liczba osób, które nabyły kompetencje w ramach 

lub po opuszczeniu programu  

 

Wskaźniki produktu: 

 Liczba osób w wieku 25-64 lata o niskich 

kwalifikacjach, które uczestniczyły w edukacji 

pozaformalnej w programie(K/M) 

 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie w zakresie uzyskania 

kompetencji kluczowych(K/M). 

 Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub 

gimnazjalnym objętych wsparciem w 

programie(K/M) 

 Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym 

lub policealnym objętych wsparciem w 

programie(K/M) 

 Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych 

wsparciem w programie(K/M) 

 

 

Poddziałanie 11.4.1   Kształcenie ustawiczne – projekty konkursowe 

 

1.  Typy operacji 

 

 

 kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, 

zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub 

szkolenia przygotowujące do egzaminu 

sprawdzającego lub czeladniczego;  

 szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, 

które z własnej inicjatywy są zainteresowane 

nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 

umiejętności i kompetencji, w szczególności w 

obszarach umiejętności TIK lub znajomości języków 

obcych;  

 programy formalnej oceny i potwierdzania 

umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób 

pozaformalny i nieformalny, prowadzące do 

podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub/i 

                                                 
122 Na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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nabycia kwalifikacji zawodowych; 

 kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z 

własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, 

uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia 

ogólnego lub wykształcenia ogólnego i kwalifikacji 

zawodowych; 

 programy wsparcia szkół dla dorosłych, placówek 

kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia 

praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia 

zawodowego; 

 usługi doradcze/brokering edukacyjny dla osób 

dorosłych, które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie 

diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia 

odpowiedniej oferty edukacyjno – szkoleniowej. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

nie dotyczy 
 

 c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

5.  Beneficjenci 

 A Typ beneficjentów 
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

Wsparcie przewidziano dla podmiotów, które nie otrzymały 

dofinansowania w ramach Zintegrowanych/Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych/Obszarów Strategicznej 

Interwencji 

 B Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) 

 osoby w wieku 18-64123 lat, zgłaszające z własnej 

inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, 

uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego 

potwierdzenia), 

 placówki kształcenia ustawicznego, placówki 

kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i 

doskonalenia zawodowego, szkoły dla dorosłych, 

szkoły policealne, 

 osoby w wieku aktywności zawodowej uczestniczące z 

własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, 

 pracodawcy (w zakresie staży i praktyk), 

 partnerzy społeczno-gospodarczy. 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 A Tryb 

przeprowadzania 

Projekty konkursowe 

                                                 
123 Wsparciem mogą być objęci również młodociani pracownicy niekwalifikujący się do projektów w ramach 
Działania 11.2 oraz osoby powyżej 64 roku życia, bez względu na ich status na rynku pracy, o ile zadeklarują 
gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. 
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naboru wniosków o 

dofinansowanie  

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

  a Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

  b  Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

  c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
  

 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie.124 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności Zaliczki 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10%  

                                                 
124 Na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Poddziałanie 11.4.2   Kształcenie ustawiczne na obszarach rewitalizowanych - 

projekty w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych  

1.  Typy operacji 

 

 

 kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, 

zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub 

szkolenia przygotowujące do egzaminu 

sprawdzającego lub czeladniczego;  

 szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, 

które z własnej inicjatywy są zainteresowane 

nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 

umiejętności i kompetencji, w szczególności w 

obszarach umiejętności TIK lub znajomości języków 

obcych;  

 programy formalnej oceny i potwierdzania 

umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób 

pozaformalny i nieformalny, prowadzące do 

podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub/i 

nabycia kwalifikacji zawodowych; 

 kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z 

własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, 

uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia 

ogólnego lub wykształcenia ogólnego i kwalifikacji 

zawodowych; 

 programy wsparcia szkół dla dorosłych, placówek 

kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia 

praktycznego, ośrodków dokształcania i 

doskonalenia zawodowego; 

 usługi doradcze/brokering edukacyjny dla osób 

dorosłych, które z własnej inicjatywy są 

zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie 

diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia 

odpowiedniej oferty edukacyjno – szkoleniowej. 

2.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

nie dotyczy 
 

 c Forma finansowania  01-Dotacja bezzwrotna 

 d Typ obszaru  [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

3.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z prawodawstwem krajowym. 

4.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

 

5.  Beneficjenci 

 A Typ beneficjentów 
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 
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 B Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 osoby w wieku 18-64125 lat, zgłaszające z własnej 

inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, 

uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego 

potwierdzenia), 

 placówki kształcenia ustawicznego, placówki 

kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i 

doskonalenia zawodowego, szkoły dla dorosłych, 

szkoły policealne, 

 osoby w wieku aktywności zawodowej uczestniczące z 

własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, 

 pracodawcy (w zakresie staży i praktyk), 

 partnerzy społeczno-gospodarczy. 

6.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 A Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Projekty pozakonkursowe negocjacyjne 

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

7.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
 

  a Wkład ze środków 

unijnych na 

działanie 

 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

  b  Wkład ze środków 

publicznych 

krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

  c Przewidywana 

wielkość środków 

prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

8.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

9.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
 

10.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

11.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do otrzymania 

wkładu z EFSI, 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 2023 r. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

                                                 
125 Wsparciem mogą być objęci również młodociani pracownicy niekwalifikujący się do projektów w ramach 
Działania 11.2 oraz osoby powyżej 64 roku życia, bez względu na ich status na rynku pracy, o ile zadeklarują 
gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. 
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pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie.126 

12.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

13.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Forma płatności Zaliczki 

15.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 Na podstawie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
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 oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469) 
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Załącznik nr 1 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego 

Funduszu Społecznego - Zakres komplementarności działao z innymi osiami priorytetowymi RPO WSL. 

               Priorytet RPO WSL 
 
 
Nr Działania wg SZOP 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

7.1             

7.2             

8.1             

8.2             

8.3             

8.4             

9.1             

9.2             

9.3             

9.4             

11.1             

11.2             

11.3             

11.4             

 


