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OŚ PRIORYTETOWA I. NOWOCZESNA GOSPODARKA 

Cele  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Opis  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

I. Nowoczesna gospodarka 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy   

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

11.  

a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

1.1. Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i 

zwiększenie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie 

badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w 

szczególności tych, które leżą w interesie Europy  

b Numer i nazwa 

działania 

1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest podniesienie jakości badań naukowych 

prowadzonych w regionie poprzez rozwój kluczowej 

infrastruktury badawczej.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest wzrost liczby 

prowadzonych badań stosowanych i prac rozwojowych 

Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza 
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realizowanych przez kluczowe instytucje badawczo-rozwojowe 

w regionie wykorzystujące wspartą infrastrukturę badawczą.  

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów1  

 

1. Rozwój kluczowej infrastruktury badawczej, służącej 

realizacji badań naukowych2 zgodnych z regionalnymi 

inteligentnymi specjalizacjami3.  

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  058 - Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji 

(publiczna) 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 

przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla 

zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR) 

 c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

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

gęstości zaludnienia) 

 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Terytorialne  

mechanizmy 

wdrażania 

07 - Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18.  Beneficjenci 

                                                           
1 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 
2 Wsparcie infrastruktury służącej realizacji badań stosowanych i prac rozwojowych  
3 Regionalne inteligentne specjalizacje wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-
2020  
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 a Typ beneficjentów 1. Uczelnie;  

2.  Jednostki naukowe4;  

3.  Konsorcja naukowe5;  

4.  Konsorcja naukowo-przemysłowe67; 

5. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;  

6.  Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,  

7.  Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w 

rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające 

osobowość prawną lub zdolność prawną;  

8. Fundacje;  

9. Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez 

lidera. 

 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

  

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
4 Zgodnie z definicją Ustawy o zasadach finansowania nauki z dn. 30.04.2010 r. 
5 Konsorcjum naukowe – grupa jednostek naukowych podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie 
obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac 
rozwojowych (jest to „konsorcjum naukowe” w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki). W przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – umowa zawierana jest z Koordynatorem 
konsorcjum/Liderem (Beneficjentem), który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie celów projektu oraz terminową 
realizację zadań przez wszystkich członków konsorcjum. 
6 Reprezentowane przez jednostki naukowe 
7 Konsorcjum naukowo-przemysłowe – grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna 
jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie 
obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac 
rozwojowych (jest to „konsorcjum naukowe” w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki). 
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21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
50 000 000,00 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.8 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
8 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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30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

10 % 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

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

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

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

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz Kategoria 

regionu 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 
Częstotliwość 

pomiaru 

Wskaźniki produktu 

Liczba wspartych laboratoriów 

badawczych   

[szt.] EFRR regiony 
słabiej 
rozwinięte 

59 LSI/KSI roczna 
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1. Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 

2. Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

I. Nowoczesna gospodarka 

3. Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5. Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

6. Instytucja Wdrażająca (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8. Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9. Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10. Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11. a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i 

innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między 

przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i 

sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie 

inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu 

technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań 

w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania 

popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną 

specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i 

stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej 

walidacji produktów, zaawansowanych zdolności 

produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w 

dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz 

rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu  

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 
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b Numer i nazwa 

działania 

1.2.  Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 

 

12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zwiększenie zaangażowania 

przedsiębiorstw na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest zwiększenie 

nakładów przedsiębiorstw na działalność innowacyjną i 

badawczo-rozwojową służącą realizacji Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 oraz 

Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 

2010-2020.   

13. Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14. Przykładowe rodzaje 

projektów9  

 

1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-

rozwojowego w przedsiębiorstwach  służącego ich 

działalności innowacyjnej.  

2. Wsparcie prac B+R  w przedsiębiorstwach. 

3. Wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników 

badań naukowych/technologii oraz praw do własności 

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

innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związane z 

wdrażanym produktem lub usługą. 

 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  002 - Procesy badawcze i innowacyjne w dużych 

przedsiębiorstwach 

056 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w 

MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i 

innowacyjnymi 

057 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w 

dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z 

działaniami badawczymi i innowacyjnymi 

064 - Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym 

systemy bonów, innowacje procesowe, projektowe, innowacje 

w obszarze usług i innowacje społeczne) 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 

przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla 

zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR) 

                                                           
9 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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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 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Terytorialne  

mechanizmy 

wdrażania 

07 - Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17. 
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18. Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1.Przedsiębiorstwa 

2. Konsorcja naukowo-przemysłowe10 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

                                                           
10 reprezentowane przez przedsiębiorstwa 
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20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

21. Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
159 969 500,00 EUR  

22. Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

23. Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

24. Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

25. Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

26. Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

27. Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.11 

28. Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
11 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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dotyczy) 

29. Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30. Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

10 % 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

Pomiaru  

Wskaźniki produktu 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
 

[szt.] EFRR regiony 
słabiej 
rozwinięte 

55 LSI/KSI 
(liczba 
podpisany
ch 
umów o 
dofinasow
anie) 

roczna 

Liczba wspartych 
laboratoriów 
badawczych 

[szt.] EFRR regiony 
słabiej 
rozwinięte 

11 LSI/KSI 
(liczba 
podpisany
ch 
umów o 
dofinasow
anie) 

roczna 
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1. Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 

2. Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

I. Nowoczesna gospodarka 

3. Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5. Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6. Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

 

8. Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9. Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10. Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11. a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i 

innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między 

przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i 

sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie 

inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu 

technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań 

w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania 

popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną 

specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i 

stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej 

walidacji produktów, zaawansowanych zdolności 

produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w 

Działanie 1.3. Profesjonalizacja ośrodków innowacji 
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dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz 

rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu  

b Numer i nazwa 

działania 

1.3. Profesjonalizacja ośrodków innowacji 

12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost poziomu wyspecjalizowanych 

usług oferowanych przez ośrodki innowacji na rzecz 

gospodarki. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest podniesienie 

jakości świadczonych usług innowacyjnych oferowanych przez 

istniejące/funkcjonujące ośrodki innowacji tj. centra transferu 

technologii, inkubatory technologiczne, parki technologiczne 

(parki  naukowo-technologiczne, parki badawcze, parki 

przemysłowo–technologiczne), zgodnych z  Regionalną 

Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–

2020 oraz Programem Rozwoju Technologii Województwa 

Śląskiego na lata 2010-2020. 

13. Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14. Przykładowe rodzaje 

projektów12  

 

1. Rozwój i udostępnianie niezbędnej infrastruktury 

(laboratoria) istniejących ośrodków innowacji,13 w celu 

świadczenia innowacyjnych usług, zgodnych z  RIS WSL 

2013-2020 oraz PRT. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  059 - Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji 

(prywatna, w tym parki nauki) 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 

przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla 

zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR) 

 c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

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

gęstości zaludnienia) 

 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
12 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
13 K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii, Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Warszawa 2011. Wsparcie  mogą uzyskać wyłącznie istniejące/funkcjonujące centra transferu technologii, inkubatory 
technologiczne, parki technologiczne (parki naukowo-technologiczne, parki badawcze i parki przemysłowo – 
technologiczne). 
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 f Terytorialne  

mechanizmy 

wdrażania 

07 - Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17. 
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18. Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Podmioty zarządzające ośrodkami innowacji. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Przedsiębiorcy 

19. Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

Część finansowa 

20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21. Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
31 076 900,00 EUR 

22. Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23. Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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działanie 

24. Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25. Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26. Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27. Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.14 

28. Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29. Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30. Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

10 % 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

                                                           
14 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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Poprzez rozwój i udostępnianie niezbędnej infrastruktury (laboratoria) istniejących ośrodków 

innowacji należy rozumieć budowę/ przebudowę/ modernizację niezbędnej infrastruktury oraz 

zakup sprzętu B+R do laboratorium, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy obecne zasoby nie są 

wystarczające, by realizować założone cele.  

OBJAŚNIENIA POJĘĆ: 

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

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

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

cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości. 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

Kategori
a 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba instytucji 
otoczenia biznesu 
wspartych w zakresie 
profesjonalizacji usług  
 

[szt.] EFRR regiony 
słabiej 
rozwinięte 

37 LSI/KSI roczna 
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OŚ PRIORYTETOWA II. CYFROWE ŚLĄSKIE 

Cele  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Opis  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

II. Cyfrowe Śląskie 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

2.3 wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e- 

uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia 

b Numer i nazwa 

działania 

2.1.  Elektroniczne usługi i zasoby publiczne 

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

regionu poprzez zwiększenie poziomu dostępności i 

wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych15 w 

regionie. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest wzrastający 

                                                           
15 W tym usług mobilnych 

Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych 
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poziom cyfryzacji i informatyzacji wszelkich sfer życia, który 

powoduje konieczność zwiększenia wykorzystania przez 

podmioty świadczące usługi publiczne na szczeblu 

regionalnym i lokalnym technik informacyjno-

komunikacyjnych oraz ich inteligentne zastosowanie. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów16  

1. E-usługi publiczne. 

2. Cyfrowe zasoby publiczne. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  078 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym 

elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych 

środków wsparcia reformy administracji publicznej, 

bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i 

ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji 

elektronicznej) 

079 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym 

otwartych danych w zakresie e- kultury, bibliotek cyfrowych, 

zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej) 

081 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i 

zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-

zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie 

osobom starszym) 

 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 

przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla 

zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR)  

 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 PL22 Śląskie 

                                                           
16 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



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

Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 25 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

17.  

Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności 

finansowej (cross-financing) w zakresie analiz i doradztwa 

przedwdrożeniowego oraz szkoleń niezbędnych do realizacji 

celów inwestycji.  

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów Jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o 

charakterze lokalnym, ponadlokalnym lub regionalnym, 

zaliczane do kategorii: 

 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

2. Jednostki sektora finansów publicznych; 

3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia; 

4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 

szkoły i placówki oświatowe; 

5. Organizacje turystyczne; 

6. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku 

publicznego w sferze zadań publicznych; 

7. Państwowe i samorządowe instytucje kultury;  

8. Uczelnie / szkoły wyższe; 

9. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego17 

10. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość 

prawną lub zdolność prawną; 

11. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu 

ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość 

prawną lub zdolność prawną; 

12. Podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej 

radiofonii i telewizji; 

13. Podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie 

zgodnie z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-

prywatnym oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane 

lub usługi; 

14. Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez 

lidera; 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 

                                                           
17 Do których zastosowanie znajduje art. 206. ust. 5 Ustawy o finansach publicznych 
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19.  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 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
96 044 000, 00 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

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

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.18 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

10 % 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA  

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

wdrażaniu systemów i aplikacji ułatwiających realizację zadań publicznych (np. z zakresu e-

administracji, e-zdrowia, e-edukacji) lub usprawniających korzystanie z elektronicznych usług 

publicznych.  

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

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

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

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

udoskonaleniu lub utworzeniu w formie cyfrowej podlegać mogą także zasoby administracyjne, 

np. zasoby mapowe, należy mieć jednak na uwadze wymóg otwartego cyfrowego dostępu do 

zdigitalizowanych treści (wyjątek mogą stanowić jedynie przypadki, gdy zdigitalizowane zasoby 

objęte są tajemnicą ustawowo chronioną). Zasoby te powinny być ponadto udostępnione w 

otwartym standardzie plików19. Powyższe nie uchybia odrębnym wymogom wynikającym z 

właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

Udostępniając zasoby publiczne, podmiot zobowiązany powinien kierować się następującymi 

zasadami ogólnymi: 

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

udostępniania bez ograniczeń prawnych dla ich pobierania, kopiowania, dalszego 

                                                           
18 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) 
19 Zgodnie z projektem założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych. 
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udostępniania oraz wykorzystywania; 

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

faktycznej możliwości dostępu do zasobów publicznych oraz ich wykorzystywania; 

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

standardami zapewniającymi ich kompletność i rzetelność, uwzględniając zmieniające się 

w przyszłości standardy oraz techniczne formy udostępniania; 

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

otwartości zasobów publicznych ze stopniowym procesem zapewniania ich dostępności; 

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

ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

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

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

prawach pokrewnych. 

W ramach Działania 2.1 nie będą wspierane projekty, których zakres pokrywa się z 

przedsięwzięciami realizowanymi20 lub planowanymi do wsparcia21 na szczeblu krajowym. W 

działaniu 2.1 dopuszcza się wdrażanie systemów związanych z usprawnieniem zarządzania 

organizacją (np. wprowadzających elektroniczny obieg dokumentów) tylko w połączeniu z 

uruchomieniem lub usprawnieniem e-usług (kompleksowość projektu). 

W ramach Działania 2.1 dopuszcza się utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu np. 

w formie hotspotów tylko jako element projektu związanego z wdrożeniem systemu 

informatycznego pozwalającego świadczyć e-usługi.  

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

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

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

innymi rejestrami publicznymi. 

Zgodnie z polityką horyzontalną równych szans, nowo tworzone lub modernizowane witryny 

internetowe powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodne 

przynajmniej ze standardem WCAG 2.0). 

W ramach Działania 2.1 dopuszcza się wykorzystanie mechanizmu cross-financingu będącego 

integralną częścią projektu w celu zwiększenia jego efektywności. Co do zasady, mechanizm ten 

nie powinien zastępować wsparcia możliwego do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

                                                           
20 Np. projekt „P1”  realizowany w obszarze ochrony zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. 
21 Np. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba urzędów, które 
poprawiły efektywność 
funkcjonowania dzięki 

awansowi cyfrowemu  

szt. EFRR 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

95 LSI/KSI roczna 
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Liczba zainstalowanych 
aplikacji w instytucjach 
publicznych 

szt. EFRR 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

633 LSI/KSI roczna 

Liczba 
zdigitalizowanych 
dokumentów 
zawierających 
informacje sektora 
publicznego 

szt.  EFRR 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

11 887 LSI/KSI roczna 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

II. Cyfrowe Śląskie 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

6.  Instytucja Wdrażająca  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

11.  a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

2.2 Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu 

elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK 

b Numer i nazwa 

działania 

2.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w 

działalności gospodarczej 

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

informacyjno-komunikacyjnych w mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstwach. Powyższe przyczyni się do ułatwienia 

prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w zakresie 

dostarczania na rynek usług i produktów (e-biznes), jak i w 

zakresie szeroko rozumianego zarządzania 

przedsiębiorstwem, jak również do kontaktów z innymi 

podmiotami, co w efekcie przyczyni się do poprawy jakości 

Działanie 2.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej 
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procesów biznesowych przedsiębiorstw.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest wzrastający 

poziom cyfryzacji i informatyzacji wszelkich sfer życia, który 

powoduje konieczność zwiększenia wykorzystania technik 

informacyjno-komunikacyjnych oraz ich inteligentnego 

zastosowania w obszarze gospodarki. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów22  

1. Wsparcie wykorzystania TIK w procesach biznesowych w 

przedsiębiorstwach.  

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

 a Temat priorytetowy  082 - Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel 

elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych 

laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych 

przedsiębiorstw TIK 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

101 – Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 

przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla 

zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR)  

 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 PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności 

finansowej (cross-financing) w zakresie analiz i doradztwa 

przedwdrożeniowego oraz szkoleń niezbędnych do realizacji 

                                                           
22 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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celów inwestycji. 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa23  

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
44 446 000,00 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

                                                           
23 W rozumieniu art. 2 pkt 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 



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

Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 33 

dotyczy) 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.24 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

10 % 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA  

W ramach działania w szczególności wspierane będą wszelkie projekty obejmujące:  

- działania przyczyniające  się do rozwoju produktów i usług opartych na technologiach 

informacyjno-komunikacyjnych (e-biznes); 

- zwiększenie wykorzystania TIK w wewnątrz firmy; 

- wykorzystanie TIK do kontaktów biznesowych z innymi podmiotami. 

W ramach powyższego priorytetu inwestycyjnego dopuszcza się wykorzystanie mechanizmu 

cross-financingu będącego integralną częścią projektu w celu zwiększenia jego efektywności. Co 

                                                           
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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do zasady mechanizm ten nie powinien zastępować wsparcia możliwego do realizacji w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

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

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

i osób, które z danego rozwiązania będą korzystać. 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ dla Działań 2.1 i 2.2 

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

narzędzia teleinformatyczne – w szczególności aplikacje internetowe, mobilne.   

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

Technology); technologie pozyskiwania / produkcji, gromadzenia / przechowywania, przesyłania, 

przetwarzania i rozpowszechniania informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik 

cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej oraz  wszelkie działania związane z 

produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych  i informatycznych oraz usług im 

towarzyszących.  

e-usługa - usługa świadczona za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie 

jest zautomatyzowane i która wymaga niewielkiego udziału człowieka, a jej wykonanie bez 

wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe25. 

produkt cyfrowy - jest plikiem zawierającym informację zapisaną w postaci cyfrowej, 

dostępnym za pośrednictwem TIK, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej 

obecności stron w tej samej lokalizacji. Produkty cyfrowe mogą być bezpośrednio kupowane i 

sprzedawane, mogą być sprzedawane licencje na korzystanie z nich, lub mogą być składnikiem 

innych produktów lub usług. W tym trzecim przypadku ich koszty są wliczone w cenę tych innych 

produktów lub usług. Przykładowe produkty cyfrowe to: eBooki, kursy on-line, aplikacje na 

urządzenia mobilne, dokumenty i mapy w postaci cyfrowej. 

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

urządzeń elektronicznych. 

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

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

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

                                                           
25 W rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005r., Rozdział III, art. 11.  

Wskaźnik 
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docelowa 
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0 2014 350 
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świadczone są bezpośrednio przez administrację publiczną lub poprzez finansowanie podmiotów, 

którym powierzono wykonanie danej usługi26. Świadczący usługę publiczną podmiot kieruje się 

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

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

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

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

mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. 

system informatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych 

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

danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci 

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

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

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

technologii informatycznych i komunikacyjnych w celu usprawnienia funkcjonowania 

administracji publicznej. 

e-edukacja -  wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w sektorze 

edukacji.  

e-zdrowie – zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wzajemnych 

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

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

pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki 

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

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

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

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

monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia.  

interoperacyjność - zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów 

teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie 

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

wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za 

pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych. 

neutralność technologiczna - zasada równego traktowania przez władze publiczne technologii 

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

możliwości eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozbudowie i modyfikacji 

eksploatowanych systemów teleinformatycznych lub przy tworzeniu konkurencyjnych produktów 

i rozwiązań. 

otwarty standard plików – zgodnie z definicją zawartą w Europejskich Ramach 

Interoperacyjności wer.1.0.27 

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

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

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

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

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

końcowe zawierające przetworzoną lub skompilowaną informację. 

                                                           
26 np. zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz.U.2011.45.236 j.t.) 
27 http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docd552.pdf?id=19529 
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Udostępniając zasoby publiczne, podmiot zobowiązany powinien kierować się następującymi, 

określonymi w ustawie zasadami ogólnymi: 

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

udostępniania bez ograniczeń prawnych dla ich pobierania, kopiowania, dalszego 

udostępniania oraz wykorzystywania (na zasadach określonych w projektowanej ustawie 

i uzależnionych od typu zasobu publicznego); 

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

faktycznej możliwości dostępu do zasobów publicznych oraz ich wykorzystywania; 

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

standardami zapewniającymi ich kompletność i rzetelność, uwzględniając zmieniające się 

w przyszłości standardy oraz techniczne formy udostępniania; 

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

otwartości zasobów publicznych ze stopniowym procesem zapewniania ich dostępności; 

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

ustawy o dostępnie do informacji publicznej. 

W przypadku projektów polegających na digitalizacji zasobów konieczne jest udostępnienie 

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

tajemnicą ustawowo chronioną. Format udostępnianych zasobów powinien umożliwiać 

dalsze przetwarzanie danych.  Konieczność udostępnienia zdigitalizowanych zasobów nie 

uchybia wymogom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

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

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

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

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

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

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

oprogramowania. 

aplikacje cyfrowe (program użytkowy) - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom 

funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego. 

 

Do projektów realizowanych w ramach działania 2.1. zastosowanie znajdują stosowne przepisy 

prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013.235 j.t.) oraz ustawy z dnia 4 marca 

2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2010.76.489 z późn. zm.), z 

zastrzeżeniem warunków określonych w URPO oraz innych dokumentów programowych. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Program_u%C5%BCytkowy_(informatyka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie_u%C5%BCytkowe
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OŚ PRIORYTETOWA III. KONKURENCYJNOŚD MŚP 

Cele  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Opis  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny województwa 

Śląskiego 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

III. Konkurencyjność MŚP  

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

3.1 promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez 

ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów 

oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również 

poprzez inkubatory przedsiębiorczości  

b Numer i nazwa 

działania 

3.1. Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest  wzrost rozwoju przedsiębiorczości w 

regionie.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest zwiększenie 

wzmocnienie przedsiębiorczości w regionie poprzez rozwój 

usług świadczonych przez istniejące inkubatory 

Działanie 3.1 Rozwój inkubatorów przedsiębiorczości 
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przedsiębiorczości oraz akademickie inkubatory 

przedsiębiorczości.  

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów28  

1. Rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów 

przedsiębiorczości oraz akademickich inkubatorów 

przedsiębiorczości. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  072 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki 

przemysłowe i obiekty) 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 

przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla 

zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR) 

 c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

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

gęstości zaludnienia) 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Terytorialne  

mechanizmy 

wdrażania 

07 - Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości 

2. Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami 

przedsiębiorczości 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

Przedsiębiorcy 

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

dotyczy) 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
8 174 000,00 EUR  

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 
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przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.29 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

10 %  

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

Typ projektu 1: 

Poprzez rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości 

oraz akademickich inkubatorów przedsiębiorczości należy rozumieć budowę/ 

przebudowę/ modernizację niezbędnej infrastruktury oraz niezbędne wyposażenie, tylko i 

wyłącznie w przypadku rozszerzenia oferty świadczonych usług. 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ: 

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

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

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

cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości. 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

                                                           
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) 
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Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość 

bazowa 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba nowych i 
ulepszonych usług 
świadczonych przez IOB 

[szt.] EFRR regiony 
słabiej 
rozwinięte 

81 LSI/KSI roczna 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny województwa 

Śląskiego 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

III. Konkurencyjność MŚP 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

3.1 promowanie przedsiębiorczości, w szczególności 

poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania 

nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, 

w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości;  

b Numer i nazwa 

działania 

3.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na 

obszarach typu brownfield 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zwiększenie potencjału 

inwestycyjnego na terenach typu brownfield30 

Uzasadnieniem podjętego działania jest wysoki 

wskaźnik degradacji powierzchni w województwie. Z uwagi 

                                                           
30 Obszary typu brownfield obejmują tereny poprzemysłowe, popegeerowskie, powojskowe, pokolejowe.  

Działanie 3.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield 
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na powyższe zasadne jest ponowne wykorzystanie i 

przywrócenie funkcji gospodarczych terenom typu 

brownfield przez ich kompleksowe przygotowanie pod 

inwestycje. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów31  

1. Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield 

(w tym kompleksowe  uzbrojenie terenu) w celu 

nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z 

możliwością ich promocji.  

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  072 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki 

przemysłowe i obiekty) 

 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 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18.  Beneficjenci 

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

                                                           
31 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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stowarzyszenia zawarte między nimi 

2. Państwowe i samorządowe osoby prawne  

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Przedsiębiorcy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
46 643 318 EUR  

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

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

jeżeli zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta 

między dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 

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

wcześniejsza, a dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną 

rozpoczęcie okresu kwalifikowalności będzie wynikać z 

właściwych przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji 

zarządzającej wniosku o dofinansowanie.32 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy  

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach Działania możliwe jest przygotowanie terenu typu brownfield wyłącznie pod 

działalność gospodarczą. Realizować  można projekty polegające na przygotowaniu terenu pod 

inwestycje, celem udostępnienia terenu przedsiębiorcom, w szczególności MŚP (z wyłączeniem 

branży mieszkaniowej), chcących prowadzić działalność gospodarczą na danym terenie. 

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

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

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

należy traktować je jako jeden teren przeznaczony pod działalność gospodarczą.  

O wsparcie mogą się ubiegać uprawnione podmioty, które mają uregulowane prawo własności do 

terenów inwestycyjnych objętych projektem (własność, użytkowanie wieczyste lub własność 

Skarbu Państwa). 

                                                           
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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Teren inwestycyjny musi być przeznaczony pod działalność gospodarczą w planie 

zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

W ramach działania mogą być realizowane projekty zapewniające docelowo kompleksowe 

przygotowanie terenu inwestycyjnego, a więc rozwiązania podnoszące atrakcyjność terenu dla 

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

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

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

chcących rozpocząć na wspomnianym terenie  działalność gospodarczą.  

Możliwa jest także budowa, remont, przebudowa dróg dojazdowych, jednakże, jedynie jeśli będą 

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

realizacją kompleksowego projektu. Wyklucza się możliwość budowy wyłącznie infrastruktury 

drogowej, jako uzupełnienia wcześniej przeprowadzonych prac związanych z przygotowaniem 

terenu pod inwestycje. 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

Brownfield jest obszarem ziemi uprzednio wykorzystanym dla celów przemysłowych, 

wojskowych lub pegeerowskich cechujący sie najczęściej pewnym stopniem (zdegradowania) 

zanieczyszczenia, który powinien zostać przywrócony do użytkowania poprzez nadanie nowych 

funkcji gospodarczych. 

 

Tereny powojskowe – to tereny zdegradowane, obecnie nie użytkowane, wykorzystane  

pierwotnie pod funkcje związane z obronnością kraju, których użytkowanie zgodne z pierwotnym 

przeznaczeniem zostało zaniechane i obecnie są niewykorzystywane natomiast charakteryzują się 

zanieczyszczeniem gruntu odpadami lub substancjami szkodliwymi i/lub bardzo niską wartością 

estetyczną.  

 

Tereny poprzemysłowe, pokolejowe – to tereny zdegradowane, obecnie nie użytkowane 

wykorzystane pierwotnie pod działalność gospodarczą, na których zaprzestano jej prowadzenia.  

Obecnie są niewykorzystywane natomiast charakteryzują się zanieczyszczeniem gruntu 

odpadami lub substancjami szkodliwymi i/lub bardzo niską wartością estetyczną.  

 

Tereny popegeerowskie  - to tereny wykorzystywane w przeszłości pod działalność związaną 

z gospodarstwami rolnymi (w tym Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi), na których 

zaprzestano prowadzenia działalności i obecnie są niewykorzystywane natomiast charakteryzują 

się zanieczyszczeniem gruntu odpadami lub substancjami szkodliwymi i/lub bardzo niską 

wartością estetyczną.  

 

Niwelacja terenu polega na wyrównaniu powierzchni gruntu rodzimego oraz odpowiedniego 

ukształtowania jej powierzchni stosownie do zamierzeń dalszego wykorzystania działki. 
 

 

 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz Kategoria 

regionu 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 
Częstotliwość 

pomiaru 

Wskaźniki produktu 
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Powierzchnia wspartych 

(przygotowanych) terenów 

inwestycyjnych  

[ha] EFRR regiony 
słabiej 
rozwinięte 

400 LSI/KSI roczna 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny województwa 

Śląskiego 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

III. Konkurencyjność MŚP 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

6.  Instytucja Wdrażająca  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

3.3 Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych 

zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług;  

b Numer i nazwa 

działania 

3.3.  Innowacje w MŚP 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost konkurencyjności mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie innowacji 

szczególnie pożądanych z punktu widzenia gospodarki 

regionu.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest podniesienie 

atrakcyjności biznesowej regionu poprzez dążenie do wzrostu 

poziomu wdrożeń rozwiązań innowacyjnych (produktowych i  

Działanie 3.3. Innowacje w MŚP  
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procesowych z możliwością zastosowania innowacji 

nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością 

ich promocji). Preferencje w zakresie wdrażania innowacji 

posiadać będą projekty zgodne z Regionalną Strategią 

Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 oraz 

Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na 

lata 2010-2020. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów33  

1. Wsparcie na wprowadzenie nowego lub ulepszonego 

rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub 

usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji 

nietechnologicznych jako wspomagające wraz z 

możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  056 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w 

MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i 

innowacyjnymi 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 

przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla 

zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR) 

 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 PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
33 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa34 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
109 994 000,00 EUR  

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
34 W rozumieniu art. 2 pkt 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 
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dotyczy) 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.35 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

10 %  

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

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

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

Śląskiego. 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

                                                           
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 
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) 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz Kategoria 

regionu 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Źródło danych Częstotliwość 

pomiaru 
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Wskaźniki produktu 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

[szt.] EFRR regiony 
słabiej 
rozwinięte 

220 LSI/KSI 
(liczba 
podpisanych 
umów o 
dofinansowanie) 

roczna 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny województwa 

Śląskiego 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

III. Konkurencyjność MŚP 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

6.  Instytucja Wdrażająca  

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  Numer i nazwa priorytetu 

inwestycyjnego 

3.3.Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych 

zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług;  

Numer i nazwa działania 3.4. Inwestycje MŚP w zakresie turystyki  

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost konkurencyjności mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw  w zakresie turystyki.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest rozwój  

przedsiębiorstw z branży turystycznej przyczyniający się do 

wzrostu gospodarczego regionu poprzez wykorzystanie, 

potencjału turystycznego i kulturowego oraz wysokich 

walorów krajobrazowo-przyrodniczych regionu. 

13.  Komplementarność z [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Działanie 3.4. Inwestycje MŚP w zakresie turystyki  
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innymi działaniami i 

priorytetami  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów36  

 

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

przebudowa i remont bazy noclegowej i/lub 

gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz 

możliwością zagospodarowania otoczenia. 

2. Tworzenie i rozwój parków tematycznych 

przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego 

wraz z możliwością zagospodarowania otoczenia. 

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

przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form 

turystyki wraz z możliwością zagospodarowania 

otoczenia. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  075 - Rozwój i promowanie komercyjnych usług 

turystycznych w MŚP lub na ich rzecz 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 

przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla 

zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR) 

 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 PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

 

                                                           
36 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa37 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
30 102 898,00 EUR  

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
37 W rozumieniu art. 2 pkt 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 
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26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.38 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

10 %  

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

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

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

Śląskiego.  

OBJAŚNIENIA POJĘĆ  

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

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

                                                           
38 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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to zakłady noclegowe np. hotele, motele, domy wypoczynkowe, pensjonaty, schroniska oraz 

obozowiska turystyczne np. kempingi i pola biwakowe.  

Baza gastronomiczna – element zagospodarowania turystycznego, na który zestawiają się 

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

dostosowanego do potrzeb ruchu turystycznego.  

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

 

 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz Kategoria 

regionu 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Źródło danych Częstotliwość 
pomiaru 

Wskaźniki produktu 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

[szt.] EFRR regiony 
słabiej 
rozwinięte 

80 LSI/KSI 
(liczba 
podpisanych 
umów o 
dofinansowanie) 

roczna 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny województwa 

Śląskiego 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

III. Konkurencyjność MŚP 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

3.3. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych 

zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 

b Numer i nazwa 

działania 

3.5 Rozwój MŚP przy udziale instrumentów zwrotnych 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost konkurencyjności mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest rozwój mikro 

małych i średnich przedsiębiorstw  w regionie poprzez 

wsparcie działań inwestycyjnych z wykorzystaniem 

instrumentów zwrotnych. 

Działanie 3.5 Rozwój MŚP przy udziale instrumentów zwrotnych 
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13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów39  

1. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych, 

pożyczkowych oraz innych publicznych instytucji 

finansowych oferujących zwrotne instrumenty finansowe 

w celu wspierania rozwoju MŚP na rynku. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  067 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i 

tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla 

przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out) 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 

przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla 

zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR) 

 c Forma finansowania  04 - Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: 

pożyczki lub środki równoważne 

05 - Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: 

gwarancje lub środki równoważne  

 

 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 PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

                                                           
39 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Instrument inżynierii finansowej, powołany na podstawie 

art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.  

 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

19.  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 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
61 392 000,00 EUR  

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

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

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia po 

złożeniu wniosku o dofinansowanie. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.40 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

10 %  

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

 

 

                                                           
40 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) 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz Kategoria 

regionu 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Wartość udzielonych 
pożyczek 

[mln zł] EFRR regiony 
słabiej 
rozwinięte 

196 LSI/KSI roczna 

Wartość udzielonych 
poręczeń 

[mln zł] EFRR regiony 
słabiej 
rozwinięte 

50 LSI/KSI roczna 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny województwa 

Śląskiego 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

III. Konkurencyjność MŚP 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

3.3. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych 

zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 

b Numer i nazwa 

działania 

3.6. Rozwój klastrów o znaczeniu regionalnym 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost konkurencyjności mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest wsparcie rozwoju 

istniejących/funkcjonujących  klastrów o znaczeniu  

regionalnym, przyczyniające się  do wzmocnienia współpracy 

pomiędzy jego członkami jak również umacnianiu pozycji 

Działanie 3.6. Rozwój klastrów o znaczeniu regionalnym 
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klastra i jego członków na arenie międzynarodowej. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów41  

 

1. Przygotowanie, rozwijanie oraz wdrażanie wspólnego 

produktu lub usługi o charakterze innowacyjnym. 

 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  063 - Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z 

korzyścią głównie dla MŚP 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 

przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla 

zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR) 

 c Forma finansowania  01 - Dotacja bezzwrotna 

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

gęstości zaludnienia) 

 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Terytorialne  

mechanizmy 

wdrażania 

07 - Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowanych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Podmioty zarządzające klastrami 

2.  

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

Przedsiębiorcy 

                                                           
41 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

19.  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 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
6 500 000,00 EUR  

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

2014 r., w zależności od tego, która data jest wcześniejsza, a 
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dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.42 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

10 %  

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, 

szkoleniowym. 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

Klaster - geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, 

jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi 

instytucji w poszczególnych dziedzinach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze 

sobą43 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

                                                           
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) 
43 Micheal Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz Kategoria 

regionu 

Wartość 
docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 
Częstotliwość 

pomiaru 

Wskaźniki produktu 
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Liczba wspartych klastrów [szt.] EFRR regiony 
słabiej 
rozwinięte 

39 LSI/KSI roczna 
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OŚ PRIORYTETOWA IV. EFEKTYWNOŚD ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA 

ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA  

Cele  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Opis  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 

energii i gospodarka niskoemisyjna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11. a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych 

b Numer i nazwa 

działania 

4.1. Odnawialne źródła energii 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym 

zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej 

gospodarki poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł 

konwencjonalnych 

Uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność 

eliminacji lub ograniczenia ilości substancji 

zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. 

Osiągnięcie ww. celu będzie realizowane poprzez rozwiązania 

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii 
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sprzyjające wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii a 

także poprawie efektywności produkcji energii. 
13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów44  

1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i 

dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  009 – Energia odnawialna: wiatrowa 

010 – Energia odnawialna: słoneczna 

011 – Energia odnawialna: z biomasy 

012 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym 

hydroelektryczna, geotermalna i morska) oraz integracja 

energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii 

elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii 

odnawialnej z wodoru) 

 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 PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
44 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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działania (jeśli dotyczy) 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

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

stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

(nie wymienione wyżej); 

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu 

ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość 

prawną lub zdolność prawną;  

5. Szkoły wyższe; 

6. Organizacje pozarządowe; 

7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 

8. Towarzystwa budownictwa społecznego; 

9. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej 

reprezentowane przez lidera; 

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie, w 

ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (tzw. 

projekty hybrydowe). 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

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

na działanie 
68 913 372 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.45 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
45 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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30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

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

publicznej.  

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

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

inwestora działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w celu zmniejszenia 

kosztów eksploatacji obiektu. 

W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu przewidywane jest wsparcie budowy każdej 

instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE, w tym instalacji kogeneracyjnych46, a także 

budowa/modernizacja infrastruktury służącej włączeniu źródła wykorzystującego OZE do sieci 

dystrybucyjnej.  

  

Wskaźniki realizacji celów Działania 

                                                           
46 Kogeneracja – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

[szt.] EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

2081 LSI/KSI  roczna  

Liczba jednostek 

wytwarzania energii 

cieplnej z OZE  

[szt.] EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

3122 LSI/KSI  roczna  



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

Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 75 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 

energii i gospodarka niskoemisyjna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 

dotyczy) 

nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11. a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

4.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z 

odnawialnych źródeł energii w  przedsiębiorstwach 

b Numer i nazwa 

działania 

4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 

energii w  przedsiębiorstwach 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym 

zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej 

gospodarki poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł 

konwencjonalnych w przedsiębiorstwach, a także 

zmniejszenie energochłonności przedsiębiorstw. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność 

eliminacji lub ograniczenia ilości substancji 

zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. 

Działanie 4.2 Efektywnośd energetyczna i odnawialne źródła energii w 
przedsiębiorstwach 
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Osiągnięcie ww. celu będzie realizowane poprzez rozwiązania 

sprzyjające poprawie efektywności produkcji i wykorzystania 

energii a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w 

przedsiębiorstwach. 
13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów47  

 

1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i 

dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w 

przedsiębiorstwach; 

2. Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  009 – Energia odnawialna: wiatrowa 

010 – Energia odnawialna: słoneczna 

011 – Energia odnawialna: z biomasy 

012 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym 

hydroelektryczna, geotermalna i morska) oraz integracja 

energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii 

elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii 

odnawialnej z wodoru) 

068 – Projekty w zakresie efektywności energetycznej i 

projekty demonstracyjne w MŚP oraz środki wsparcia 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  04 – Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: 

pożyczki lub środki równoważne 

05 – Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: 

gwarancje lub środki równoważne 

 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] 

                                                           
47 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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 f Terytorialne  

mechanizmy 

wdrażania 

07 – Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Przedsiębiorstwa; 

2. Instrument inżynierii finansowej, powołany na podstawie 

art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Przedsiębiorstwa 

19.  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] 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
33 000 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.48 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

                                                           
48 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 ramach 1. przykładowego rodzaju projektu przewidywane jest wsparcie budowy każdej 

instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE. 

W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie realizacja każdego projektu 

zmierzającego do poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w tym 

prowadzących do obniżenia kosztów ich działalności. W przypadku realizacji projektu dot. 

termomodernizacji budynku możliwe jest zastosowanie instalacji OZE pod warunkiem, że będzie 

ona wykorzystywana na potrzeby własne budynku podlegającego termomodernizacji. 

 

Wskaźniki realizacji celów Działania 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

[szt] EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

748  LSI/KSI  roczna  

Liczba jednostek 

wytwarzania energii 

cieplnej z OZE 

[szt.]  EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

498  LSI/KSI  roczna  

Liczba przedsiębiorstw, 

które w wyniku wsparcia 

poprawiły efektywność 

energetyczną 

[szt.]  EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

437 LSI/KSI  roczna  
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 

energii i gospodarka niskoemisyjna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11. a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 

zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w 

budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym 

b Numer i nazwa 

działania 

4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze publicznej i 

mieszkaniowej 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym 

zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej 

gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł 

konwencjonalnych, zmniejszenie energochłonności 

infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także 

poprawa jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności 

produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji i dystrybucji 

Działanie 4.3 Efektywnośd energetyczna i odnawialne źródła energii w 
infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym 
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energii z odnawialnych źródeł. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność 

eliminacji lub ograniczenia ilości substancji 

zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. 

Osiągnięcie ww. celu będzie realizowane poprzez rozwiązania 

sprzyjające poprawie efektywności produkcji i wykorzystania 

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

innymi działaniami i 

priorytetami  

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów49  

 

1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację 

indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do 

sieciowych nośników ciepła; 

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych; 

3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie 

budynkach. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  009 – Energia odnawialna: wiatrowa 

010 – Energia odnawialna: słoneczna 

011 – Energia odnawialna: z biomasy 

012 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym 

hydroelektryczna, geotermalna i morska) oraz integracja 

energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii 

elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii 

odnawialnej z wodoru) 

013 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów 

efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki 

wsparcia 

014 – Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla 

celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i 

środki wsparcia 

 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) 

                                                           
49 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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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 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

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

stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie 

wymienione wyżej); 

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu 

ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość 

prawną lub zdolność prawną; 

5. Szkoły wyższe;  

6. Organizacje pozarządowe;  

7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;  

8. Towarzystwa budownictwa społecznego;  

9. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej 

reprezentowane przez lidera;  

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, w 

ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (tzw. 

projekty hybrydowe)  

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

Nie dotyczy 
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pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

19.  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 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
212 087 068 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 
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przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.50 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów 

nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną 

oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia 

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

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

Na terenie gmin dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich.  

W ramach 2.  przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa 

termomodernizacja obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także 

wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach 

projektu, jako element kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także 

działania związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania 

oświetleniem obiektu), przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do 

źródła ciepła) oraz przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji 

wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element szerszych działań związanych z 

poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem. W ramach 2 typu projektu 

nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych. 

W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy 

instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym 

rodzajem projektu. 

 

                                                           
50 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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Wskaźniki realizacji celów Działania 

 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

[szt.] EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

1 629 LSI/KSI roczna 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii 

cieplnej z OZE  

 

[szt.]  EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

3 258  LSI/KSI roczna 

Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków 

[szt.]  EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

545 LSI/KSI roczna 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 

energii i gospodarka niskoemisyjna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11. a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

4.7 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji 

ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie 

na ciepło użytkowe  

b Numer i nazwa 

działania 

4.4 Wysokosprawna kogeneracja 

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

energii elektrycznej i cieplnej poprzez wykorzystanie źródeł 

kogeneracyjnych. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność 

eliminacji lub ograniczenia ilości substancji 

zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. 

Osiągnięcie ww. celu będzie realizowane poprzez rozwiązania 

sprzyjające poprawie efektywności produkcji i wykorzystania 

energii  

Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja 
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13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów51  

1. Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w 

wysokosprawnej kogeneracji. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  016 – Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie 

 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 

07 – Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

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

stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie 

wymienione wyżej);  

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu 

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

prawną lub zdolność prawną;  

5. Szkoły wyższe;  

6. Organizacje pozarządowe;  

7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; 

8. Towarzystwa budownictwa społecznego; 

9. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej 

reprezentowane przez lidera;  

10. Przedsiębiorcy;  

11. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, w 

ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (tzw. 

projekty hybrydowe). 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
20 000 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

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

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.52 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

  

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa jest realizacja projektów polegających 

na wykorzystaniu (budowie) jednostek kogeneracyjnych opartych o źródła energii inne aniżeli 

OZE, węgiel kamienny i brunatny. Przewiduje się możliwość wsparcia zabudowy układów 

energetycznych wykorzystujących metan z odmetanowania kopalń. 

 

                                                           
52 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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Wskaźniki realizacji celów Działania 

 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej w 

ramach kogeneracji 

[szt.] EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

93,9 LSI/KSI roczna 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 

energii i gospodarka niskoemisyjna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  

  

a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich 

rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, 

w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 

miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie 

łagodzące na zmiany klimatu 

b Numer i nazwa 

działania 

4.5. Niskoemisyjny transport miejski i efektywne 

oświetlenie 

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

miejskiej i efektywnego energetycznie oświetlenia.  

Cel będzie realizowany przez inwestycje w infrastrukturę 

i tabor „czystej” komunikacji publicznej oraz kompleksowe 

inwestycje służące ruchowi pieszemu i rowerowemu 

obejmujące np. centra przesiadkowe, parkingi rowerowe, 

parkingi Park&Ride, a także wdrażanie inteligentnych 

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie  
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systemów transportowych. Dodatkowo w ramach działania 

wspierany będzie montaż/ instalacja efektywnego 

energetycznie oświetlenia w gminach.   

Uzasadnieniem podjętego działania jest ograniczenie 

zanieczyszczenia środowiska poprzez poprawę 

konkurencyjności i obniżenie emisyjności transportu 

zbiorowego oraz udogodnienia dla ruchu niezmotoryzowanego 

(pieszego, rowerowego) i montaż efektywnego energetycznie 

oświetlenia ulicznego. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów53  

1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury 

transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły 

przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i 

Bike&Ride). 

2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych 

(ITS).54 

3. Zakup taboru autobusowego i tramwajowego na potrzeby 

transportu publicznego.55 

4. Budowa i przebudowa liniowej infrastruktury 

tramwajowej.56 

5. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  013 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów 

efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki 

wsparcia 

043 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu 

miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor) 

044 – Inteligentne systemy transportowe (w tym 

wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, 

informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji) 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

101 – Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 

przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla 

zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR) 

                                                           
53 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
54 Ostateczny obszar (subregion) objęty wsparciem w powyższym zakresie wynikał będzie z zapisów Linii Demarkacyjnej 
oraz z negocjacji w ramach Strategii ZIT z MiR 
55 j. w. 
56 j. w. 
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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 

01 – Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie 

03 -  Zintegrowane inwestycje terytorialne - inne 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  

Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności 

finansowej (cross-financing) w zakresie kampanii 

społecznych.  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów W zakresie 1. do 4. przykładowego rodzaju projektów: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, 

których statutowym zadaniem jest wykonywanie 

ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w 

zakresie transportu publicznego. 

2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z 

zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z 

prawem zamówień publicznych. 

3. Podmioty, w których większość udziałów posiada 

jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, 

realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z 

zakresu transportu publicznego. 

4. Porozumienia  podmiotów wymienionych w pkt 1-3 

reprezentowane przez lidera. 

W zakresie 5. przykładowego rodzaju projektów: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie 
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wymienione wyżej); 

4. Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa 

budownictwa społecznego; 

5. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej 

reprezentowane przez lidera 

6. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie, w 

ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (tzw. 

projekty hybrydowe) 

 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

  a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
410 607 765 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

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

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.57 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W działaniu będą realizowane wyłącznie inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych wynikające ze Strategii ZIT/RIT 

określające całościową koncepcję rozwoju transportu miejskiego na terenie objętego ZIT/RIT. 

Dopuszcza się łączenie przykładowych rodzajów projektów 1 do 4. 

                                                           
57 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 ramach działania będzie udzielane wsparcie wyłącznie na Inteligentne Systemy Sterowania 

ruchem zapewniające interoperacyjność stosowanych aplikacji zarządzania, wskazujące na 

systemowe usprawnienie komunikacji w regionie/ mieście.  

W ramach 1. przykładowego rodzaju projektów będą kwalifikować się wyłącznie przedsięwzięcia 

związane z kompleksową budową i przebudową zintegrowanych centrów przesiadkowych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą związaną z transportem zbiorowym (nie jest możliwa realizacja 

przedsięwzięć związanych z budową/przebudową pojedynczego obiektu infrastrukturalnego). 

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

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

powinny pełnić funkcję przesiadkową umożliwiającą kontynuacje podróży środkami komunikacji 

zbiorowej z obrzeży miast/ aglomeracji.  

Zakup taboru tramwajowego oraz modernizacja i budowa infrastruktury tramwajowej będzie 

wspierana wyłącznie poza obszarami Subregionu Centralnego województwa śląskiego.58 

W ramach 5. przykładowego rodzaju projektów możliwe jest wsparcie wymiany istniejącego 

oświetlenia dróg i placów w gminach na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej. 

Budowa nowego oświetlenia możliwa jest tylko na obszarach, których oświetlenie jest 

obowiązkiem wynikającym ze stosownych ustaw. Budowa nowej infrastruktury oświetleniowej 

w miejscach gdzie nie ma takiego prawnego obowiązku jest możliwa tylko w przypadku budowy 

instalacji wykorzystującej OZE bez podłączenia jej do sieci elektroenergetycznej w ramach 

działania 4.1 Odnawialne źródła energii. 

 

Objaśnienia pojęć 

Inteligentne systemy transportowe (ITS) - systemy wykorzystujące technologie 

informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, 

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

mobilnością, oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu; 

Interoperacyjność - zdolność systemów oraz będących ich podstawą procesów gospodarczych 

do wymiany danych, informacji i wiedzy;59 

 

Zintegrowane centrum przesiadkowe - miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka 

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

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

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

komunikacyjną. 

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

drogowej przeznaczony do parkowania samochodów osobowych/ rowerów celem kontynuacji 

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

zlokalizowane w bezpośredniej bliskości węzłów transportu zbiorowego. Wsparcie na rzecz 

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

                                                           
58 Tego typu inwestycje znajdujące się na obszarze Konurbacji Górnośląskiej będą realizowane w ramach programu 
krajowego.  
59 W rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z późn. zm. 
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określić, w jaki sposób zostanie zapewnione, iż utworzone parkingi „Park&Ride”/ „Bike &Ride”  

służą wyłącznie osobom korzystającym z transportu zbiorowego. Parkingi nie stanowiące 

elementów powiązanych z transportem publicznym nie podlegają wsparciu. 

Systemy pozycjonowania pojazdów – pod tym pojęciem rozumie się infrastrukturę 

teleinformatyczną, pozwalającą na bieżące gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących 

ruchu pojazdów w czasie rzeczywistym oraz umożliwiającą bezpośrednie reagowanie na sytuację 

ruchową.  

Urządzenia elektronicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym – pod tym 

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

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

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

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

komunikacyjnych. 

Infrastruktura punktowa – pod tym pojęciem rozumie się pojedyncze obiekty 

infrastrukturalne związane z obsługą podróżnych. 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
 Fundusz 

 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Wskaźniki produktu 

Liczba zakupionych 

jednostek taboru 

pasażerskiego w 

publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji 

miejskiej  

[szt.] EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

409 LSI/KSI roczna 

Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych 

[szt.] EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

67 LSI/KSI roczna 

Liczba zainstalowanych 

inteligentnych systemów 

transportowych  

[szt.] EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

20 LSI/KSI roczna 
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OŚ PRIORYTETOWA V. OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE 

ZASOBÓW. 

Cele  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Opis  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie 

zasobów 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11. a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

6.2.  Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem 

wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku 

prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb 

inwestycyjnych, określonych przez państwa 

członkowskie 

b Numer i nazwa 

działania 

5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

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

i podziemnych poprzez realizację inwestycji w sektorze 

wodno-ściekowym. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność 

wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego 

Polski do Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód 

Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa 
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powierzchniowych i podziemnych.  

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów 60 

 

1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków 

komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji 

deszczowej; 

2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych; 

3. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę; 

4. Budowa systemów indywidualnych oczyszczania ścieków w 

terenach zabudowy rozproszonej. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  020 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi 

(infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i 

dystrybucji) 

022 – Oczyszczanie ścieków 

 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 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  Zakres stosowania cross- Nie dotyczy 

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

18.  Beneficjenci 

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

stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają 

jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie 

wymienione wyżej);  

4. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych 

reprezentowane przez lidera;  

5. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w 

ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (tzw. projekty 

hybrydowe)  

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
86 441 378 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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działanie 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.61 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

                                                           
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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DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach 1. i 2. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie dla projektów 

realizowanych na obszarze aglomeracji w rozumieniu ustawy Prawo wodne o wielkości do 

9999 RLM. Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej możliwa jest tylko wraz z 

budową lub modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej. 

W ramach  3. przykładowego rodzaju projektu istnieje możliwość wsparcia inwestycji 

związanej z budową sieci wodociągowej dla wody pitnej wraz ze stacją uzdatniania wody. 

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

obszarach: 

1. na których planowani do podłączenia odbiorcy są podłączeni do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej lub, 

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

równocześnie w ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej. 

W ramach 4. przykładowego rodzaju projektu możliwe będzie wsparcie inwestycji 

polegających na wyposażeniu w przydomowe oczyszczalnie ścieków budynków mieszkalnych na 

obszarach gdzie brak jest ekonomicznego uzasadnienia dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

Sieć kanalizacyjna, wodociągowa - przewody kanalizacyjne lub wodociągowe wraz 

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

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

odprowadzaniu ścieków). 

 

System kanalizacyjny -  sieć kanalizacyjna wraz z oczyszczalnią ścieków. 

 

System wodociągowy -  sieć wodociągowa wraz ze stacją uzdatniania wody. 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba wspartych 

oczyszczalni ścieków 

komunalnych 

[szt.] EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

13  LSI/KSI  roczna  

Długość sieci kanalizacji 

sanitarnej 

[km] EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

198  LSI/KSI  roczna  

Długość sieci 

wodociągowej 

[km] EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

158  LSI/KSI  roczna  
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie 

zasobów 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11. a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

6.1.  Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem 

wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym 

Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających 

poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych 

przez państwa członkowskie 

b Numer i nazwa 

działania 

5.2 Gospodarka odpadami 

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

zagrażających mieszkańcom regionu oraz środowisku. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest potrzeba 

usprawnienia i przyśpieszenia procesu wdrażania prawa UE 

poprzez wypełnienie zobowiązań unijnych; działanie ma na 

celu zaspokajanie potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze 

gospodarki odpadami w kontekście prawa UE. 

Działanie 5.2. Gospodarka odpadami 
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13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów62  

 

1. Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych a także budowa 

instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów 

ściekowych; 

2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających 

azbest. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  018 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym 

działania w zakresie: mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, 

przekształcania termicznego i składowania na składowiskach) 

019 – Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, 

przemysłowymi lub niebezpiecznymi 

 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 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

                                                           
62 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



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

Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 107 

18.  Beneficjenci 

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

stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie 

wymienione wyżej);  

4. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych 

reprezentowane przez lidera;  

5. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w 

ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (tzw. projekty 

hybrydowe) 

6. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;  

7. Towarzystwa budownictwa społecznego.  

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
26 909 474 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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działanie 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji 

zarządzającej wniosku o dofinansowanie.63 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

                                                           
63 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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DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu wparcie inwestycji z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 będzie możliwe w przypadku, kiedy przedsięwzięcia te wynikać będą 

z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i planu inwestycyjnego w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi, zatwierdzonego przez ministra właściwego ds. środowiska, i stanowiącego 

uzupełnienie WPGO. W zakresie budowy/rozwoju/modernizacji zakładów odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych wsparcie uzyskają inwestycje spełniające warunki 

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

dostosowanie istniejącego zakładu do warunków instalacji regionalnej. W ramach 1. 

przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie także budowa instalacji służących do 

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

W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają inwestycje związane z 

oczyszczeniem terenu z odpadów zawierających azbest, a także usuwaniem azbestu z budynków 

użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budownictwa jednorodzinnego 

wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów. W ramach projektu dopuszcza 

się możliwość zastąpienia unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi 

azbestu. 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

Kategori

a 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba wspartych zakładów 

zagospodarowania odpadów 

[szt.] EFRR regiony 

słabiej 

rozwinię

te 

6 LSI/KSI roczna 

Masa wycofanych z 

użytkowania i 

unieszkodliwionych wyrobów 

zawierających azbest 

[Mg] EFRR regiony 

słabiej 

rozwinię

te 

4 457 LSI/KSI roczna 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie 

zasobów 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

6.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i kulturowego  

 b Numer i nazwa 

działania 

5.3 Dziedzictwo kulturowe 

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

rozwój zasobów kultury. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest podniesienie 

atrakcyjności regionu i wykorzystanie potencjału związanego 

z posiadanym dziedzictwem kulturowym poprzez poprawę 

Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe 
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stanu obiektów dziedzictwa kulturowego.  

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów 64  

 

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane 

przy zabytkach i w ich otoczeniu wraz z promocją obiektu.  

2. Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego 

na wypadek zagrożeń. 

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

przebudowa, remont, a także zakup trwałego 

wyposażenia obiektów instytucji kultury. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  094 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w 

dziedzinie kultury i dziedzictwa 

 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 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

                                                           
64 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia;  

3. Instytucje kultury;  

4. Organizacje pozarządowe;  

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych;  

6. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne 

utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu 

wykonywania zadań publicznych, których ustawowym lub 

statutowym  celem jest działalność w zakresie kultury; 

7. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, 

reprezentowane przez lidera;  

8. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w 

ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (tzw. 

projekty hybrydowe) 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
60 381 250 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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działanie 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

a dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.65 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

                                                           
65 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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DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach działania realizowane będą inwestycje dotyczące obiektów stanowiących zasób 

dziedzictwa kulturowego regionu.  

Typy projektów pn. 1.Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach i 

w ich otoczeniu wraz z promocją obiektu oraz 2.Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa 

kulturowego na wypadek zagrożeń będą realizowane tylko dla obiektów zabytkowych 

nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

W projektach dotyczących prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy 

zabytkach dopuszcza się niezbędne prace w otoczeniu obiektu (do procentowej/kwotowej 

wysokości kosztów kwalifikowanych projektu określonej w Wytycznych w sprawie 

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

przedsięwzięcia polegające wyłącznie na rewitalizacji, odnowie, przebudowie zabytkowych 

parków i innych form zaprojektowanej zieleni oraz zabytkowych cmentarzy. W ramach 

zagospodarowania otoczenia nie będą realizowane parkingi.  

W ramach działania dopuszcza się dostosowanie obiektów zabytkowych do prowadzenia 

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

gastronomiczny, kawiarnia), jednakże wyposażenie pomieszczeń pod działalność komercyjną 

w obrębie obiektów dziedzictwa kulturowego będzie niekwalifikowalne.  

Wsparciem objęte będą obiekty przeznaczone na cele kulturalne. Wyklucza się wspieranie 

obiektów zabytkowych lub ich części przeznaczonych na cele mieszkaniowe, będących siedzibami 

szkół, służby zdrowia, poczty, administracji publicznej lub spełniającymi cele administracyjne, itp.   

W typie projektu dotyczącym prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach 

zabytkowych nie będzie finansowany zakup eksponatów i wyposażenia (elementów wystroju 

wnętrz, mebli).  

W ramach 2 typu projektu realizowane będą przedsięwzięcia polegające na zabezpieczeniu 

obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, 

przeciwpożarowe itp.). 

Zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów instytucji kultury 

możliwy będzie w 3 typie projektu. W ramach działania nie będą wspierane projekty dotyczące 

konserwacji zabytków ruchomych. 

Promocja obiektów zabytkowych przewidziana jest jako element uzupełniający dla projektów 

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

stanowić więcej niż procentowa/kwotowa wysokość kosztów kwalifikowanych określona 

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

W ramach działania możliwe jest dostosowanie obiektów dziedzictwa kulturowego do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

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

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

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

artystyczną lub naukową. 

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

w pkt 1. 

Prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji 

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

Prace restauratorskie - działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych 

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

części, oraz dokumentowanie tych działań; 

Roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, 

podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku;  

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

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

oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

 

 

 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
 Fundusz 

 Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa  

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

 

Liczba zabytków 

nieruchomych objętych 

wsparciem  

[szt.] EFRR Regiony 

słabiej 

rozwinięte 

40 LSI/KSI roczna 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie 

zasobów 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11. a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, 

ochrona i rekultywacja gleby oraz  wspieranie usług 

ekosystemowych,  także poprzez program „Natura 2000” i 

zieloną infrastrukturę 

b Numer i nazwa 

działania 

5.4 Ochrona różnorodności biologicznej 

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

biologicznej. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest potrzeba 

zachowania istniejących oraz odtwarzania zanikłych 

elementów różnorodności biologicznej.  

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie]  

Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej 
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priorytetami  

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów 66 

 

1. Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków 

prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej 

lub ochrony różnorodności biologicznej wraz z 

prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych; 

2. Ochrona obszarów nadwodnych wraz ze zrównoważonym 

wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z 

prowadzeniem kampanii informacyjno-edukacyjnych; 

3.  Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury 

związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu 

siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach 

chronionych wraz z prowadzeniem kampanii informacyjno-

edukacyjnych). 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  085 – Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, 

ochrona przyrody i zielona infrastruktura 

091 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego 

obszarów przyrodniczych 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

101 – Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 

przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla 

zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR) 

 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 

                                                           
66 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  

Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności 

finansowej (cross-financing) w zakresie kampanii 

informacyjno-edukacyjnych. 

 

18.  Beneficjenci 

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

stowarzyszenia;  

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają 

jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia;  

3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie 

wymienione wyżej);  

4. Organizacje pozarządowe;  

5. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych 

reprezentowane przez lidera;  

6. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w 

ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. projekty 

hybrydowe);  

7. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego 

jednostki organizacyjne;  

8. Parki krajobrazowe i narodowe.  

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

Część finansowa 
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20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
38 780 595 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.67 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
67 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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29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają ośrodki prowadzące 

statutową działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony bioróżnorodności, która 

związana jest z gatunkami rodzimymi stanowiącymi zasoby przyrodnicze województwa śląskiego.  

W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają projekty związane z 

ochroną obszarów przybrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych wraz ze zrównoważonym 

wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych w celu stworzenia wielofunkcyjnych 

przestrzeni publicznych o wysokiej jakości, także dla ich zagospodarowania na cele turystyczne. 

W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają projekty związane z czynną 

ochroną gatunków rodzimych stanowiącymi zasoby przyrodnicze województwa śląskiego. 

W ramach wszystkich typów projektów Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia 

kampanii informacyjno-edukacyjnych.  

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2022) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba ośrodków 

prowadzących 

działalność w zakresie 

edukacji ekologicznej 

objętych wsparciem 

[szt.] EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

7  LSI/KSI  roczna  

Łączna powierzchnia 

zrekultywowanych 

gruntów 

[ha] EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

1 112  LSI/KSI  roczna  

Liczba wspartych form 

ochrony przyrody 

[szt.] EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

62  LSI/KSI  roczna  
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie 

zasobów 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11. a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

5.2.  Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne 

rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu 

odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów 

zarządzania klęskami i katastrofami 

b Numer i nazwa 

działania 

5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest skuteczna i efektywna pomoc 

mieszkańcom regionu w sytuacjach wystąpienia klęsk 

żywiołowych 

Uzasadnieniem podjętego działania jest wsparcie 

wyposażenia jednostek ochotniczej staży pożarnej w sprzęt 

niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk 

żywiołowych, czego następstwem będzie gotowość oraz 

wzmocnienie potencjału służb ratowniczych do niesienia 

Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. 
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pomocy poszkodowanym w wyniku wystąpienia 

niekorzystnych zjawisk. Ponadto, dzięki ww. działaniom, 

wzrośnie w regionie skuteczność ograniczania skutków klęsk 

żywiołowych.    

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów 68  

 

1. Wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w 

sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków 

klęsk żywiołowych. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  087 – Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz 

ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. 

erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami oraz 

zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie 

świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura 

do celów zarządzania klęskami i katastrofami 

 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 

07 – Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  Zakres stosowania cross- Nie dotyczy 

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

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Organizacje pozarządowe 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

1. Ochotnicza straż pożarna. 

19.  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 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
25 000 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

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

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.69 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu planowane jest wsparcie w postaci wyposażenia ochotniczych 

straży pożarnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych związanych z wystąpieniem 

niekorzystnych zdarzeo związanych z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, 

suszami. 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

                                                           
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) 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 
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Wskaźniki produktu 

Liczba jednostek służb 

ratowniczych 

doposażonych w sprzęt 

do prowadzenia akcji 

ratowniczych i usuwania 

skutków katastrof  

[szt.] EFRR regiony 

słabiej 

rozwinięte 

159  LSI/KSI  roczna  
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OŚ PRIORYTETOWA VI. TRANSPORT 

Cele  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Opis  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

VI Transport 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  

 

a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

7.2. Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie 

węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-

T, w tym z węzłami multimodalnymi 

b Numer i nazwa 

działania 

6.1. Budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury 

drogowej regionu 

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

województwa pozostającej poza siecią TEN-T. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest niedostosowanie 

systemu komunikacyjnego do aktualnych potoków ruchu, 

występowanie „wąskich gardeł” oraz niezadowalający stan 

dróg powodujący stałe lub okresowe utrudnienia 

Działanie 6.1. Budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury drogowej regionu 
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w przepustowości.  

Szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu ma połączenie 

kluczowej sieci drogowej województwa z drogami 

znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami międzynarodowymi i 

krajowymi. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów70  

1. Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich71. 

2. Budowa i przebudowa dróg powiatowych.72. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  030 – Drugorzędne połączenia drogowe z siecią drogową i 

węzłami TEN-T (nowo budowane) 

031 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) 

032 – Lokalne drogi dojazdowe (nowo budowane) 

034 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane 

(autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne) 

 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 

07 – Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
70 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
71 Łączących sieci lokalne z drogami krajowymi, ekspresowymi i autostradami. 
72 Zapewniających połączenie z siecią autostrad i dróg krajowych lub gdy uzupełniają luki w połączeniach 
transgranicznych. 
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kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
411 020 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

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

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji 

zarządzającej wniosku o dofinansowanie.73 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

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

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

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

potencjału infrastrukturalnego województwa. Dopuszczalny limit kosztów kwalifikowanych 

                                                           
73 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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związanych z systemami sterowania ruchem określą Wytyczne w sprawie kwalifikowalności 

wydatków w RPO WSL na lata 2014 – 2020.  

W ramach Działania kwalifikują się do wsparcia drogi wojewódzkie/powiatowe, spełniające 

łącznie następujące kryteria 

 nacisk na oś: 115 kN,  

 położenie w ramach jednego ciągu drogowego 

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

przystankowe komunikacji publicznej, obiekty inżynierskie/ poprawiające bezpieczeństwo 

uczestników ruchu drogowego zlokalizowane  w ramach dróg wojewódzkich/powiatowych, 

torowisko tramwajowe wbudowane w jezdnię, wydzielone pasy ruchu dla komunikacji publicznej 

oraz tworzenie obszarowych systemów sterowania ruchem drogowym. 

Wybór projektów dotyczących wsparcia infrastruktury drogowej w zakresie dróg wojewódzkich 

będzie odbywał się w procedurze pozakonkursowej, natomiast wybór projektów dotyczących 

wsparcia infrastruktury drogowej w zakresie dróg powiatowych będzie odbywał się w procedurze 

konkursowej. 

Objaśnienia pojęć 

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) — systemy wykorzystujące technologie 

informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, 

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

mobilnością, oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu.74 

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

następujące kryteria: 

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

potrzeby projektu) początek i koniec, 

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

jest obejmować wszystkie elementy infrastruktury drogowej znajdujące się pomiędzy 

określonym początkiem i końcem ciągu drogowego (wszystkie elementy infrastruktury 

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

 droga stanowiąca jednolity ciąg drogowy musi charakteryzować się jednakową dopuszczalną 

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

prace). 

 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

                                                           
74 W rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z późn. zm. 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 

 

Fundusz 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Wskaźniki produktu 

Całkowita długość 

przebudowanych lub 

[km] EFRR regiony 

słabiej 

321 LSI/KSI roczna 
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zmodernizowanych dróg rozwinięte 

Całkowita długość nowych 

dróg 
[km] EFRR 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

43 LSI/KSI roczna 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

VI Transport 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  

 

a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

7.4. Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i 

interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz 

propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu 

b Numer i nazwa 

działania 

6.2. Transport kolejowy 

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

spadku, a następnie wzrost udziału transportu kolejowego 

w przewozach pasażerskich. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność 

podniesienia jakości usług transportu kolejowego poprzez 

modernizacje linii kolejowych oraz zakup taboru kolejowego. 

Działanie 6.2. Transport kolejowy 
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13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów75  

1. Zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego. 

2. Budowa, przebudowa liniowej infrastruktury kolejowej 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  026 – Inne koleje 

027 – Tabor kolejowy 

 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 

07 – Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

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

stowarzyszenia 

2. PKP PLK S.A. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

Nie dotyczy 
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grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

19.  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 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
92 906 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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



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

Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 137 

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać 

wybrane operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w 

pełni zrealizowane przed złożeniem do instytucji 

zarządzającej wniosku o dofinansowanie.76 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

 

 

 

                                                           
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) 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

Wskaźniki produktu 

Całkowita długość 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii 

kolejowych 

[km] EFRR 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

70 LSI/KSI roczna 

Liczba zakupionych 

pojazdów kolejowych 
[szt] EFRR 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

10 LSI/KSI roczna 
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OŚ PRIORYTETOWA X . REWITALIZACJA ORAZ  INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I 

ZDROWOTNA 

Cele  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Opis  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014–2020  

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

9.1 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które 

przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i 

lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu 

zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy 

dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, 

oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie 

społeczności lokalnych. 

b Numer i nazwa 

działania 

10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

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

stanu zdrowia i w dostępnie do usług ochrony zdrowia 

mieszkańców regionu, przyczyniające się do rozwoju 

Działanie: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 
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regionalnego.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest przekonanie że 

do zwiększenia spójności społecznej, przyczynia się m.in. 

poprawa zdrowotności mieszkańców, osiągnięta dzięki 

podjętym działaniom, mającym na celu zwiększenie jakości 

specjalistycznych usług medycznych w ośrodkach 

regionalnych, odnosząc się do zidentyfikowanych obszarów 

deficytowych (choroby układu krążenia, nowotworowe, układu 

kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, choroby 

psychiczne), bądź odzwierciedlające specyficzne 

zdiagnozowane potrzeby regionalne – w szczególności 

dotyczące dostosowania systemu ochrony zdrowia do 

zmieniających się trendów demograficznych (proces starzenia 

się społeczeństwa) 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów77  

1. Projekty inwestycyjne o zasięgu regionalnym, 

ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do 

świadczeń ochrony zdrowia. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  053 – Infrastruktura ochrony zdrowia 

081 – Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego  i 

zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-

zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie 

osobom starszym) 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

101 – Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 

przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla 

zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR) 

 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] 

                                                           
77 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą  
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 f Terytorialne  

mechanizmy 

wdrażania 

02 – Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego 

rozwoju obszarów miejskich 

07 – Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18.  Beneficjenci 

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

stowarzyszenia; 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia; 

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych; 

4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

(niewymienione powyżej); 

5. Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie 

ochrony zdrowia; 

6. Porozumienia ww. podmiotów; 

7. Podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w 

ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (tzw. 

projekty hybrydowe). 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
74 660 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.78 

                                                           
78 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 
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28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% kosztów kwalifikowanych 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA  

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

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

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

zidentyfikowanych obszarów deficytowych (choroby układu krążenia, nowotworowe, układu 

kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, choroby psychiczne), bądź 

odzwierciedlające specyficzne zdiagnozowane potrzeby regionalne – w szczególności dotyczące 

zmieniających się trendów demograficznych (tj. starzejące się społeczeństwo). 

Projekty z zakresu ochrony zdrowia, współfinansowane ze środków EFRR, mają bezpośrednio 

służyć realizacji celów społecznych, wynikających z interwencji EFS.  

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

w ramach ścieżki pozakonkursowej (projekty kluczowe, OSI Bytom). 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

 

                                                                                                                                                                                                     
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) 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

 Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba wspartych 

podmiotów 

leczniczych 

Szt. EFRR 
Regiony słabiej 

rozwinięte 
10 LSI/KSI roczna 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014–2020  

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  a Numer i 

nazwa 

priorytetu 

inwestycyjne

go 

9.1 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które 

przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i 

lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu 

zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy 

dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, 

oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie 

społeczności lokalnych 

b Numer i 

nazwa 

działania 

10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 

społecznych 

Działanie: 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego 
oraz infrastruktury usług społecznych 
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12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zwiększenie spójności społecznej 

poprzez eliminowanie barier w dostępie do usług na rzecz 

osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Uzasadnieniem podjętego działania są olbrzymie potrzeby 

w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych 

i socjalnych oraz zwiększenie efektywności działań 

skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów79  

1. Przebudowa lub remont zdegradowanych 

budynków/pomieszczeń w celu adaptacji ich na 

mieszkania socjalne, wspomagane i chronione. 

2. Przebudowa lub remont zdegradowanych budynków na 

potrzeby utworzenia Centrów Usług Społecznych. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  054 – Infrastruktura mieszkalnictwa 

055 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się 

do rozwoju regionalnego i lokalnego 

 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 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

                                                           
79 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą  
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16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

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

stowarzyszenia; 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia; 

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego 

wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych. 

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych;  

5. Organizacje pozarządowe;  

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

(niewymienione wyżej);  

7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 

TBS, spółdzielnie; 

8. Instytucje kultury  

9. Porozumienia ww. podmiotów;  

10. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w 

ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. projekty 

hybrydowe). 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
38 680 705 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.80 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
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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dotyczy) 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA:  

Inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych, muszą być realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w 

powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

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

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

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

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

W ramach działania 10.2 dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu dwóch 

typów projektów. 

Projekty z zakresu działania 10.2 wyłączone są spod  reżimu wynikania z Lokalnych Programów 

Rewitalizacji. 

Zagospodarowanie otoczenia przebudowywanych/remontowanych budynków jest możliwe do 

realizacji w typach projektów 1 i 2 do maksymalnego pułapu 10% kosztów kwalifikowanych. 

Przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, 

wspomagane i chronione jest możliwa również w przypadku  pojedynczych lokali. Aby jednak 

kosztem kwalifikowanym był remont części wspólnych całego budynku, w którym miałby się 

znajdować jeden lub kilka lokali socjalnych, wspomaganych lub chronionych, powierzchnia tych 

lokali powinna być większa niż 50% powierzchni użytkowej danego budynku. 

W ramach działania 10.2 nie ma możliwości budowy nowych obiektów. 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

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

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

W myśl przedmiotowej ustawy, mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej 

przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia 

samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. 

Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, 

w integracji ze społecznością lokalną. 

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

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 
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z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.), tj. lokal nadający się do zamieszkania ze względu na 

wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka 

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

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

standardzie. 

Mieszkalnictwo wspomagane – (brak definicji w ustawodawstwie) mieszkania tworzone 

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

społecznej, pozwalającej osobom np. niepełnosprawnym na samodzielne funkcjonowanie przy 

niewielkim wsparciu opiekuna/asystenta.  

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

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

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

świadczone są bezpośrednio przez administrację publiczną lub poprzez finansowanie podmiotów, 

którym powierzono wykonanie danej usługi81. Świadczący usługę publiczną podmiot kieruje się 

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

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

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

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

mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. 

Infrastruktura usług publicznych – wszelka infrastruktura służąca do realizacji usług 

publicznych. 

Centrum Usług Społecznych - centrum realizujące kompleksowe usługi, pozwalające łączyć 

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

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

chorych, osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz usług świadczonych na rzecz rodzin i osób 

zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie. CUS mogą przeznaczać pomieszczenia 

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

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

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

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

rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zintegrowanych ścieżek wsparcia społecznego i 

zawodowego osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

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

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

 Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba 

przebudowanych 

obiektów, w 

których 

realizowane są 

Szt. EFRR 
Regiony słabiej 

rozwinięte 
166 LSI/KSI roczna 
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usługi aktywizacji 

społeczno-

zawodowej 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014–2020  

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  a Numer i 

nazwa 

priorytetu 

inwestycyjne

go 

9.2 wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i 

społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i 

wiejskich 

b Numer i 

nazwa 

działania 

10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest rozwój i wzmocnienie spójności 

lokalnej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i 

społeczną terytoriów zmarginalizowanych. 

Działanie: 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
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Uzasadnieniem podjętego działania są zjawiska 

wykluczenia społecznego oraz zagrożenia marginalizacją, 

potrzeba podnoszenia jakości i dostępności podstawowych 

usług publicznych. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów82  

 

1. Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/ 

powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające 

się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub 

społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z 

Lokalnego Programu Rewitalizacji  

2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym 

przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem 

przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji 

istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na 

obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego 

Programu Rewitalizacji 

3. Remont zdegradowanych budynków wraz z 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające 

się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub 

społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z 

Lokalnego Programu Rewitalizacji  

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  054 – Infrastruktura mieszkalnictwa 

055 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się 

do rozwoju regionalnego i lokalnego 

089 – Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja 

skażonych gruntów 

 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) 

 

                                                           
82 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



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

Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 153 

 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 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

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

stowarzyszenia; 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia; 

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego 

wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych; 

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych; 

5. Organizacje pozarządowe; 

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 

(niewymienione powyżej); 

7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 

TBS, spółdzielnie; 

8. Przedsiębiorcy; 

9. Instytucje kultury 

10. Porozumienia ww. podmiotów; 

11. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w 

ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. projekty 

hybrydowe). 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 
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19.  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 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
114 933 082 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

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

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.83 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

Definicja rewitalizacji84 - "Rewitalizacja jest to skoordynowany proces, prowadzony wspólnie 

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

rozwoju i mający na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom 

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

gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy 

zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju." 

Proces rewitalizacji powinien być prowadzony we współpracy podmiotów reprezentujących 

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

samorządem gminy), lokalnych przedsiębiorców, osób prywatnych oraz organizacji 

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

ramach prowadzony jest szereg wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i 

wzmacniających działań, mających na celu wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na 

zidentyfikowanym obszarze.  

Działania dotyczące rewitalizacji obejmują zatem w głównej mierze zdegradowane obszary 

miejskie, zmierzające do wyrównywania społecznych różnic. 

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

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

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

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

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

                                                           
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) 
84 http://www.forumrewitalizacji.pl/ 



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

Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 156 

wykazywać charakter przedsięwzięć kompleksowych, koordynujących interwencję 

infrastrukturalną z wsparciem realizowanym w ramach EFS. 

W ramach działania 10.3 nie ma możliwości budowy nowych budynków. 

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

instrumentów Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Regionalne Inwestycje Terytorialne. Dla 

miasta Bytom oraz powiązanego z nim funkcjonalnie miasta Radzionków projekty zostaną objęte 

procedurą pozakonkursową. W przypadku pozostałych miast wskazanych w Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, zakwalifikowanych jako 

obszary strategicznej interwencji na rzecz restrukturyzacji rewitalizacji miast tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze, planowanym trybem wyboru projektów będzie tryb konkursowy.  

 

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

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

Programów Rewitalizacji (LPR). Zapewnienie zgodności i komplementarności pomiędzy strategią 

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

będzie jednym z elementów szeroko zakrojonych konsultacji ZIT. 

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

zawierać się w kompleksowym Lokalnym Programie Rewitalizacji tworzonym przy zaangażowaniu 

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

obywatelskich jak i samych mieszkańców. 

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

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

zgodność z wytycznymi przygotowania LPR, wiarygodne zdiagnozowanie problemów 

występujących na danym obszarze i jakość zaproponowanych rozwiązań zidentyfikowanych 

problemów.  

Remont zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 

przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze 

rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji – w ramach tego typu 

projektów dopuszcza się remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych tylko 

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

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

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

 Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 

obszarach 

Szt. EFRR 
Regiony słabiej 

rozwinięte 
143 LSI/KSI roczna 



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

Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 157 

 

 



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

Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 158 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny województwa 

Śląskiego 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA 

SPOŁECZNA I ZDROWOTNA 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  a Numer i 

nazwa 

priorytetu 

inwestycyjne

go 

9.2 wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i 

społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i 

wiejskich 

b Numer i 

nazwa 

działania 

10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni 

miejskiej. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest degradacja 

Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego 
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społeczno-gospodarcza gmin województwa śląskiego. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów 85 

 

1. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich przyczyniające się 

do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub 

społecznych na obszarach miejskich. 

2. Przebudowa oraz remont obiektów poprzemysłowych, 

powojskowych i popegeerowskich przyczyniające się do 

likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub 

społecznych na obszarach miejskich.  

3. Przebudowa lub remont zdegradowanych budynków 

przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów 

gospodarczych lub społecznych na obszarach miejskich. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  089 – Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja 

skażonych gruntów 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 

przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla 

zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR) 

 c Forma finansowania  04 – Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: 

Pożyczki lub środki równoważne 

 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) 

 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Terytorialne  

mechanizmy 

wdrażania 

07 – Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
85 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Instrument inżynierii finansowej, powołany na podstawie 

art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

1.  Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia; 

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego 

wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych; 

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych; 

5. Organizacje pozarządowe; 

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, 

(niewymienione powyżej); 

7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 

TBS, spółdzielnie; 

8. Przedsiębiorcy; 

9. Instytucje kultury 

10. Porozumienia ww. podmiotów; 

11. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie w 

ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. projekty 

hybrydowe). 

19.  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 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
48 834 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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działanie 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.86 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

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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DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

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

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

prorozwojowych funkcji terenów powojskowych i poprzemysłowych, rewitalizację 

zdewastowanych centrów miast oraz odnowę zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej. 

Projekty dotyczące wsparcia zagospodarowania przestrzeni miejskich powinny wynikać z 

Lokalnych Programów Rewitalizacji 

 

 

 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

 Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 

obszarach 

Szt. EFRR 
Regiony słabiej 

rozwinięte 
19 LSI/KSI roczna 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014–2020  

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i 

zdrowotna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  a Numer i 

nazwa 

priorytetu 

inwestycyjne

go 

9.10 inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

b Numer i 

nazwa 

działania 

10.5 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania rozwój i wzmocnienie spójności społecznej i 

terytorialnej inicjowany przez lokalną społeczność. 

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest efektywność 

Działanie: 10.5 Rozwój lokalny kierowany przez społecznośd 



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

Wersja 2.0 maj 2014 r. str. 164 

wykorzystania potencjałów endogenicznych obszarów przy 

uwzględnieniu realnej partycypacji społecznej większej grupy 

mieszkańców w procesach rozwojowych 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów87  

 

1. Realizacja projektów inwestycyjnych wynikających z 

Lokalnych Strategii Rozwoju  

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  097 – Inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność na obszarach miejskich i wiejskich 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 – Dotacja bezzwrotna 

 d Typ obszaru  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 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Lokalne Grupy Działania; 

2. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia; 

4. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 

publicznych; 

                                                           
87 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych; 

6. Organizacje pozarządowe; 

7. Przedsiębiorcy; 

8. Porozumienia ww. podmiotów; 

9. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie 

w ramach partnerstwa publiczno prywatnego (tzw. 

projekty hybrydowe); 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
16 000 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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dotyczy) 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do instytucji zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.88 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

                                                           
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 
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) 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

 Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba wspartych 
Lokalnych Grup 

Działania 
Szt. EFRR 

Regiony słabiej 

rozwinięte 
7 LSI/KSI roczna 
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OŚ PRIORYTETOWA XII. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 

Cele  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

Opis  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

2.  Numer i nazwa priorytetu XII Infrastruktura edukacyjna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

10.4 inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie 

zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się 

przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej 

b Numer i nazwa 

działania 

12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego 

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

przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat , wyrównywanie 

szans edukacyjnych w tym zakresie, ze szczególnym 

akcentem na adekwatność podjętych działań inwestycyjnych 

w stosunku do rzeczywistych potrzeb na danym obszarze.  

Uzasadnieniem podjętego działania jest fakt, iż w regionie 

Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego 
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występuje problem niedostosowania przestrzennego sieci 

placówek wychowania przedszkolnego do istniejących potrzeb. 

Ponadto niezadowalający poziom rozwoju systemu opieki 

nad dziećmi, stanowi jeden z istotniejszych czynników 

niekorzystnie wpływających na poziom aktywności zawodowej 

mieszkańców regionu. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów89  

1. Budowa90, przebudowa91 infrastruktury wychowania 

przedszkolnego92 wraz z niezbędnym wyposażeniem 

odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu.  

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji 

elementarnej i opieki nad dzieckiem 

 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 

 g Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

 [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  Zakres stosowania cross- Nie dotyczy 

                                                           
89 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
90 Budowa nowych obiektów jedynie przy udokumentowanym braku możliwości wykorzystania/adaptacji  istniejących 
budynków 
91 Zgodnie z rozdz.1 art. 3 pkt. 6, 7a w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414) 
92 Wychowanie przedszkolne zgodnie z definicją rozdz. 2, art. 14 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
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financingu (jeśli dotyczy) 

18.  Beneficjenci 

 A Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia; 

2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora 

finansów publicznych, których ustawowym lub 

statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w 

zakresie edukacji; 

3. Organizacje pozarządowe; 

4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 

przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych oraz inne formy wychowania 

przedszkolnego93 

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i innych związków wyznaniowych; 

6. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, 

reprezentowane przez lidera. 

 B Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 A Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 B Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 27 986 629 EUR 

                                                           
93 Poprzez inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 
czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 143, poz. 839) rozumie się punkty 
przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. 
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na działanie 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do Instytucji Zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.94 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

                                                           
94 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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30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

Budowa, przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym 

wyposażeniem uwzględnia również usuwanie barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych oraz specjalistyczny sprzęt wspomagający proces uczenia się osób 

niepełnosprawnych. Wykaz wyposażenia zostanie doprecyzowany w Wytycznych w sprawie 

kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2014 – 2020. 

 

Warunkiem koniecznym realizacji inwestycji jest posiadanie jasnej wizji i kompleksowego planu 

wykorzystania powstałej infrastruktury z uwzględnieniem analizy ekonomicznej po zakończeniu 

projektu oraz kwestie demograficzne takie jak : 

 Liczba dostępnych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat w placówkach przedszkolnych; 

 Liczba urodzeń dzieci na danym obszarze w ostatnich kilku latach oraz trendy w tym 

zakresie; 

 Szacowana brakująca liczba miejsc w przedszkolach; 

 Zakładana liczba nowoutworzonych miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla 

dzieci w wieku 3-4 lat (nie należy wliczać dzieci już objętych edukacją przedszkolną np. w 

przypadku budowy nowej infrastruktury nie należy ujmować dzieci które zostaną 

przeniesione do nowego budynku w ramach funkcjonujących grup przedszkolnych). 

 %-owe upowszechnienie wychowania przedszkolnego w danej gminie, w tym 

upowszechnienie edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-4 lat (stan na 2012r.) ; 

 

Ponadto w przypadku budowy nowego przedszkola należy w dokumentacji aplikacyjnej zawrzeć 

następujące informacje: 

 stan posiadania infrastruktury edukacyjnej przedszkolnej,  

 informacja o braku możliwości adaptacji istniejącej infrastruktury np. likwidowanych szkół 

itp. na placówki wychowania przedszkolnego  

W ramach interwencji EFS będzie możliwa modernizacja budynku oraz wyposażenie. Wykaz 

wyposażenia możliwy do zakupu zostanie doprecyzowany w Uszczegółowieniu dotyczącym 

działań realizowanych w przedszkolach w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.  

W ramach działania dopuszcza się również prace polegające na termomodernizacji obiektu 

i wymianie źródła ciepła, przy czym procentowy limit kosztów z tym związany zostanie określony 

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

W działaniu 12.1 wyłączone będą projekty polegające jedynie na termomodernizacji obiektu 

i wymianie źródła ciepła. Projekty polegające wyłącznie na termomodernizacji obiektu możliwe są 

do realizacji w ramach Działania 4.1.   

Za niekwalifikowane uznawane będą koszty zagospodarowania terenu wokół placówek 

wychowania przedszkolnego oraz budowy dróg dojazdowych. Wyjątek stanowi budowa placu 
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zabaw, jako elementu uzupełniającego projekt polegający na budowie infrastruktury wychowania 

przedszkolnego. Co do zasady bieżące konserwacje oraz remonty placów zabaw są kosztem 

niekwalifikowanym, z wyłączeniem sytuacji gdy infrastruktura zagraża życiu i zdrowiu 

korzystających z niej osób (wymogi BHP). Ponadto, koszt budowy placu zabaw nie może 

przekroczyć limitu kosztów kwalifikowanych, który zostanie określony w Wytycznych w sprawie 

kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2014 – 2020. 

W przypadku budowy nowej infrastruktury przedszkolnej wsparciem objęte będą przede 

wszystkim dzieci 3-4, jednakże infrastruktura będąca przedmiotem projektu będzie udostępniona 

dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym.  

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

 

 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Potencjalna liczba 

użytkowników infrastruktury 

opieki nad dziećmi lub 

edukacyjnej wspartej w 

programie 

osoby EFRR 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

10 544 LSI/KSI roczna 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

XII Infrastruktura edukacyjna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

10.4 inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie 

zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się 

przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej 

 b Numer i nazwa 

działania 

12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest podniesienie atrakcyjności                             

i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie jego 

potencjału i lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do 

potrzeb pracodawców. 

Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego 
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Uzasadnieniem podjętego działania jest przekonanie, że 

szkolnictwo zawodowe w obecnej sytuacji znacznie odbiega 

jakością od szkolnictwa ogólnego, przez co cieszy się znacznie 

niższym zainteresowaniem uczniów. W związku z powyższym 

zachodzi potrzeba kształcenia i uzupełniania wiedzy 

wynikająca z tempa zmian w określonych branżach. 

Dodatkowo pracodawcy oczekują od potencjalnych 

pracowników praktycznych umiejętności wykorzystywanych w 

danej branży.  

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów95  

 

1. Budowa, przebudowa, remont laboratoriów 

dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu96 (wraz 

z usuwaniem barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych) 

2. Wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal 

do praktycznej nauki (wraz z usuwaniem barier 

architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i 

szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych 

 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 

 g Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

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

działania (jeśli dotyczy) 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia; 

2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora 

finansów publicznych, których ustawowym lub 

statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w 

zakresie kształcenia ustawicznego; 

3. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora 

finansów publicznych, których ustawowym lub 

statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w 

zakresie edukacji; 

4. Organizacje pozarządowe; 

5. Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego; 

6. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 

szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie 

kształcenia zawodowego); 

7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i innych związków wyznaniowych; 

8. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, 

reprezentowane przez lidera. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

Część finansowa 
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20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
32 113 864 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

Dodatkowo, do wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane 

operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem do Instytucji Zarządzającej 

wniosku o dofinansowanie.97 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

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

                                                           
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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kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

Warunkiem koniecznym realizacji inwestycji jest posiadanie jasnej wizji i kompleksowego planu 

wykorzystania powstałej infrastruktury uwzględniających kwestie demograficzne oraz analizy 

ekonomiczne po zakończeniu projektu. 

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

priorytety polityki szkolnictwa zawodowego oraz konieczność dopasowania kierunku do potrzeb 

rynku pracy98 lub specjalizacji regionalnych (Program Rozwoju Technologii i RIS). 

W ramach działania dopuszcza się również prace polegające na termomodernizacji obiektu 

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

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

12.2 wyłączone będą projekty polegające jedynie na termomodernizacji obiektu i wymianie 

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

realizacji w ramach Działania 4.1. 

Za niekwalifikowane uznawane będą koszty zagospodarowania terenu wokół szkół, placówek 

kształcących w zawodach oraz budowy dróg dojazdowych. Szczegółowe zasady kwalifikowania 

wydatków określone zostały w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na 

lata 2014 – 2020.  

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

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

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

Wyposażenie rozumiane również jako specjalistyczny sprzęt wspomagający proces uczenia się 

osób niepełnosprawnych 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

                                                           
98 Diagnoza rynku pracy zrealizowana na podstawie danych statystycznych z ostatnich 5 lat ( z uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnych). 
 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

Liczba obiektów szt. EFRR regiony 

słabiej 

182 LSI/KSI roczna 
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infrastruktury jednostek 

organizacyjnych systemu 

oświaty 

rozwinięte 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba uczniów i słuchaczy 

ponadgimnazjalnych szkół 

zawodowych 

osoby EFRR 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

59 043 GUS roczna 
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1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 

priorytetowej 

XII Infrastruktura edukacyjna 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego oś 

priorytetową 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego  

 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

7.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Śląskiego  

 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

11.  a Numer i nazwa 

priorytetu 

inwestycyjnego 

10.4 inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie 

zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się 

przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej 

b Numer i nazwa 

działania 

12.3 Instytucje popularyzujące naukę 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzmocnienie potencjału kreatywnego 

w regionie poprzez tworzenie i rozwój instytucji 

popularyzujących naukę. 

Uzasadnieniem podjętego działania jest konieczność 

wsparcia działań wpływających na promocję i popularyzację 

Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę 
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nauki wśród mieszkańców regionu. 

13.  Komplementarność z 

innymi działaniami i 

priorytetami  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów99  

1. Budowa, przebudowa i rozwój  instytucji popularyzujących 

naukę wśród mieszkańców regionu wraz z niezbędnym 

wyposażeniem odnoszącym się do zakresu 

infrastrukturalnego projektu (w tym usuwanie barier 

architektonicznych dla osób niepełnosprawnych) 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  059 Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji 

(prywatna, w tym parki nauki) 

 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 

przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla 

zadawalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 

bezpośrednio z EFRR) 

 c Forma finansowania  01 Dotacja bezzwrotna 

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

gęstości zaludnienia) 

 

 e Działalność 

gospodarcza  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 f Terytorialne  

mechanizmy 

wdrażania 

07 Nie dotyczy 

 g Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Do 10% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. JST 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają JST lub związki i stowarzyszenia zawarte 

między nimi. 

                                                           
99 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
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3. Organizacje pozarządowe 

4. Porozumienia podmiotów wyżej wymienionych 

reprezentowanych przez lidera 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające z 

pomocy) (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

 b Tryb oceny 

wniosków o 

dofinansowanie  

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 
21 250 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 
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27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, wydatki kwalifikują się do wsparcia, jeżeli 

zostały poniesione i zapłacone przez beneficjenta między 

dniem przedłożenia programu Komisji lub dniem 1 stycznia 

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

dniem 31 grudnia 2023 r. 

W zakresie projektów objętych pomocą publiczną rozpoczęcie 

okresu kwalifikowalności będzie wynikać z właściwych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. Dodatkowo, do 

wsparcia z funduszy nie mogą zostać wybrane operacje, które 

zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed 

złożeniem do instytucji zarządzającej wniosku o 

dofinansowanie.100 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

[do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

30.  Forma płatności [do uzupełnienia na późniejszym etapie] 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

 do 10 % kosztów kwalifikowanych 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

Wskaźniki realizacji celów Osi priorytetowej 

                                                           
100 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) 

Wskaźnik 
Jednostka 

pomiaru 
Fundusz 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

monitorowania 

Wskaźniki produktu 

 Liczba wspartych 

instytucji popularyzujących 

naukę i innowacje 

szt. EFRR 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

1 LSI/KSI roczna 

Wskaźniki rezultatu 
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 Liczba osób 

odwiedzających instytucje 

paramuzealne typu inne 

osoby EFRR 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

863 000 GUS roczna 


