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Priorytety dostępne dla przedsiębiorstw 

 

 

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 
 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw  

 

Działanie 1.2 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do 

podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw 

zaangażowanych w B+R jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej. W ramach 

działania finansowane będą przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS WSL 

2013-2020.  

W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub 

rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wsparcie 

uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na 

terenie Województwa Śląskiego. Wzmacnianie możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia prac 

B+R służyć będzie tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.  

W ramach Działania 1.2 możliwe będzie wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R, 

spełniających następujące warunki:  

 przedsięwzięcie wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego, 

poprzez wskazanie specjalizacji oraz celu/ów strategicznych Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.  

 przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych w projekcie 

badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła 

dofinansowana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w przedsiębiorstwie).  

Wsparcie w ramach niniejszego działania skoncentrowane jest na MŚP. Definicja MŚP zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu została wskazana w Słowniku Terminologicznym.  

Przewidziane są również inwestycje dużych przedsiębiorstw, pod warunkiem zapewnienia 

konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki. W przypadku dużych firm 

preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z 

MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.  

Projekty powinny być realizowane na terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewnienia, że 

udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi województwa śląskiego, przedsiębiorstwo (a w 

przypadku realizacji projektu w ramach konsorcjum/porozumienia lider ) w momencie wypłaty 

pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego.  

Instytucja Zarządzająca dopuszcza realizację projektu w konsorcjum/porozumieniu poza obszarem 

Województwa Śląskiego, z zastrzeżeniem Art. 70 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  
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W sytuacji realizacji projektów w ramach konsorcjum (oraz porozumienia podmiotów 

wskazanych w punkcie Typ beneficjenta) liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.  

W ramach Działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. 

Poprzez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do 

zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju 

sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii 

pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową. 

Samodzielny projekt nie może składać się wyłączne z fazy pierwszej produkcji. Projekt dotyczący 

pierwszej produkcji musi obejmować także fazę prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac 

B+R powinno polegać na zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy.  

Warunkiem wsparcia prac badawczych jest ich komercyjne wykorzystanie w gospodarce. Po 

zakończeniu prac B+R Beneficjent dokona analizy opłacalności wdrożenia wyników badań. 

Wyniki powyższej analizy będą podstawą do określenia stopnia wykorzystania efektów badań w 

gospodarce.  

Realizacja projektów oraz wytworzone produkty i osiągnięte rezultaty nie mogę się przyczyniać 

do pogłębiania nierówności ze względu na płeć oraz ograniczenia dostępu do usług i produktów 

osobom z niepełnosprawnościami.  

Co do zasady wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków EFRR (produkty, towary, 

usługi, infrastruktura) są dostępne dla osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją 

uniwersalnego projektowania.  

Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych 

przedsięwzięć w oparciu o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach 

służącego ich działalności innowacyjnej  

2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach  

 

Typ beneficjentów  

W ramach działania zakłada się wsparcie dla projektów, których beneficjentem lub liderem 

konsorcjum/porozumienia jest przedsiębiorstwo5. Projekty mogą być realizowane przez 

następujące podmioty:  

1. Przedsiębiorstwa  

2. Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa  

3. Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych  

4. Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)  

5. Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych  

6. Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera  

 

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów 

gospodarki narodowej określonych w § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999r. 

w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w 

tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu 
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współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i 

systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. nr 69, poz. 763, późn. zm).  

 

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków:  

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości  

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów:  

Protest jest wnoszony za pośrednictwem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości na zasadach 

unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju 

Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych 

źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie ustalono minimalnej wartości projektu, jednakże minimalna wartość dofinansowania o którą 

musi aplikować wnioskodawca to 200 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie 

wnioskowania).  

Maksymalna wartość dla typu projektu:  

- tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach 

służącego ich działalności innowacyjnej - 10 mln zł,  

- wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach - 5 mln zł.  

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych nie została ustalona.  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych nie więcej niż maksymalna wartość projektu 

dla poszczególnych typów projektów określona w punkcie powyżej Minimalna i maksymalna 

wartość projektu (PLN)  

 

 

3.2 Innowacje w MŚP 
 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP  

 

W ramach działania 3.2 realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju innowacyjności 

w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się 

na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością 

zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich 

promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.  
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W ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek 

innowacyjny co najmniej w skali regionu produkt/usługę lub proces. Innowacja wdrażana w 

wyniku realizacji projektu może być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.  

Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w 

nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek 

nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, 

zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).  

W ramach działania 1.2 przedsiębiorstwa będą mogły opracować nowy, innowacyjny produkt 

natomiast w ramach działania 3.2 przedsiębiorstwo będzie mogło wprowadzić powyższy produkt 

na rynek.  

Preferencje w zakresie wdrażania innowacji posiadać będą projekty zgodne z Regionalną Strategią 

Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Wybór projektów do dofinansowania 

będzie następował w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu o obiektywne 

kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.  

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

realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc 

będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo w momencie wypłaty 

pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego.  

Mając na uwadze sprawne wydatkowanie środków pomocowych w ramach przedmiotowego 

działania Beneficjent ma obowiązek zastosowania zasady n+2 w odniesieniu do okresu realizacji 

projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi 

zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu kolejnych dwóch lat. W 

szczególnych przypadkach (tj. projektów dużych, skomplikowanych, których realizacja nie jest 

możliwa w zakładanym okresie) istnieje możliwość odstąpienia od powyższej reguły w wyniku 

decyzji IP RPO WSL na wniosek złożony przez Beneficjenta.  

W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla projektów realizowanych w ramach 

partnerstwa.  

Realizacja projektów oraz wytworzone produkty i osiągnięte rezultaty nie mogę się przyczyniać 

do pogłębiania nierówności ze względu na płeć oraz ograniczenia dostępu do usług i produktów 

osobom z niepełnosprawnościami.  

Co do zasady wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków EFRR (produkty, towary, 

usługi, infrastruktura) są dostępne dla osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją 

uniwersalnego projektowania.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych  

 

Typ beneficjentów  

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów 

gospodarki narodowej określonych w § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999r. 

w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w 

tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu 
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współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i 

systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. nr 69, poz. 763, późn. zm).  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Do 50%. Maksymalny % poziom dofinansowania określony jest zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.  

W przypadku udzielenia pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych wynosi 50%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie ustalono minimalnej wartości projektu, jednakże minimalna wartość dofinansowania o którą 

musi aplikować wnioskodawca to 100 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie 

wnioskowania).  

W ramach przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie w 

wysokości 2 000 000,00 PLN  

Wartość maksymalna - 10 000 000,00 PLN całkowitej wartości projektu  

 

Nie ustalono minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych, jednakże minimalna wartość 

dofinansowania o którą musi aplikować wnioskodawca to 100 000,00 PLN (wartość obowiązująca 

na etapie wnioskowania).  

W ramach przedmiotowego działania Beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie w 

wysokości 2 000 000,00 PLN  

Maksymalna wartość wynosi 10 000 000,00 PLN całkowitej wartości projektu  

 

 

3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej 
 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach 

biznesowych MŚP  

 

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania wsparcia w ramach przedmiotowego działania będą 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.  

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

realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc 
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będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo w momencie wypłaty 

pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego.  

Mając na uwadze sprawne wydatkowanie środków pomocowych w ramach przedmiotowego 

działania Beneficjent ma obowiązek zastosowania zasady n+2 w odniesieniu do okresu realizacji 

projektów. Oznacza to, że od chwili podpisania umowy o dofinansowanie Beneficjent musi 

zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu kolejnych dwóch lat. W 

szczególnych przypadkach (tj. projektów dużych, skomplikowanych, których realizacja nie jest 

możliwa w zakładanym okresie) istnieje możliwość odstąpienia od powyższej reguły w wyniku 

decyzji IP RPO WSL na wniosek złożony przez Beneficjenta.  

W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla projektów realizowanych w ramach 

partnerstwa.  

Działanie umożliwi przedsiębiorcom z kategorii MŚP wprowadzić, rozbudować lub 

zmodernizować model gospodarki elektronicznej. Przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu 

będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o 

najnowsze rozwiązania informacyjno – komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz 

optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych 

kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży.  

Z powyższego wynika, że w ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać wsparcie na 

nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz 

przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz - wspierane będą inwestycje, w wyniku których 

przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w 

Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o 

nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe 

procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK.  

Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK 

wpisujących się z poniższe modele:  

- B2B Business to Business, model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na 

wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model 

przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.  

- B2C Business to Consumer, model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca 

produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-

line produktów lub usług.  

- B2E Business to Employee, model zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji 

przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się 

wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem.  

- C2C Consumer to Consumer, model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami 

przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).  

Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych 

przedsięwzięć w oparciu o obiektywne kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący.  

Wsparcie w ramach przedmiotowego działania nie będzie obejmowało dostępu do Internetu. 

Budowa sieci dostępowych planowana jest z poziomu krajowego (Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa 2014-2020).  
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Realizacja projektów oraz wytworzone produkty i osiągnięte rezultaty nie mogą się przyczyniać 

do pogłębiania nierówności ze względu na płeć oraz ograniczenia dostępu do usług i produktów 

osobom z niepełnosprawnościami.  

Co do zasady wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków EFRR (produkty, towary, 

usługi, infrastruktura) są dostępne dla osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją 

uniwersalnego projektowania.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach 

biznesowych przedsiębiorstw  

 

Typ beneficjentów  

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów 

gospodarki narodowej określonych w § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999r. 

w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w 

tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu 

współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i 

systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. nr 69, poz. 763, późn. zm).  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków:  

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Do 50%. Maksymalny % poziom dofinansowania określony jest zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.  

W przypadku udzielenia pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych wynosi 50%.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie ustalono minimalnej wartości projektu z zaznaczeniem, że Wnioskodawca będzie mógł 

ubiegać się o minimalne wsparcie w wysokości 50 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie 

wnioskowania).  

Nie ustalono maksymalnej wartości projektu. Jednakże w ramach przedmiotowego działania 

Beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie maksymalnie w wysokości 500 000,00PLN.  
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4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstwach 

4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstwach 
 

Cel i uzasadnienie działania  

Celem szczegółowym działania jest zwiększona efektywność energetyczna w sektorze 

przedsiębiorstw.  

Realizacja projektów w ramach priorytetu inwestycyjnego 4b ma na celu poprawę efektywności 

energetycznej w sektorze MŚP poprzez zmniejszenie strat energii oraz  

w drugiej kolejności, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto. Planowane wsparcie przyczyni się również do poprawy konkurencyjności sektora 

MŚP i obniżenia kosztów jego działalności.  

 

W województwie śląskim wciąż możliwe są do osiągnięcia znaczne oszczędności wynikające z 

poprawy efektywności energetycznej w wielu sektorach gospodarki, w tym w sektorze MŚP.  

W ramach realizowanych przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej w 

sektorze MŚP, wspierane będą działania polegające na modernizacji energetycznej obiektu/ 

instalacji wraz z zastosowaniem instalacji do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze 

źródeł odnawialnych - pod warunkiem, że będzie ona wykorzystywana na potrzeby własne 

obiektu/instalacji podlegającego modernizacji energetycznej. Należy wskazać, iż audyty 

energetyczne są obowiązkowym elementem realizacji projektów z zakresu efektywności 

energetycznej w tym sektorze. W zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, przewidywane 

jest wsparcie budowy każdej instalacji czy infrastruktury.  

Podstawą do zaprogramowania uzupełniającej interwencji w zakresie priorytetu inwestycyjnego 

4b w ramach RPO WSL 2014-2020 jest naturalny regionalny potencjał w zakresie odnawialnych 

źródeł energii (energia słoneczna, wodna, wiatrowa, z biomasy, geotermalna).  

Wykluczone ze wsparcia będą projekty dotyczące współspalania biomasy. Dodatkowo, w zakresie 

kryteriów formalnych, wskazuje się stan gotowości projektu do realizacji.  

Przy wyborze projektów do realizacji IZ RPO WSL będzie kierowała się m.in. następującymi 

kryteriami:  

 efektywność kosztowa w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do 

planowanych nakładów finansowych,  

 wielkość redukcji CO₂,  

 redukcja emisji pyłu PM10 (w przypadku wymiany źródeł energii),  

 zastosowanie elementów budownictwa niskoenergetycznego/technologii zmniejszających 

zapotrzebowanie na energię,  

 preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, 

natomiast projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej 

zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do 

dofinansowania.  
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Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna - przedsięwzięcie wpływające na poprawę 

efektywności energetycznej budynku, które ma na celu zmniejszenie wartości rocznego 

zapotrzebowania na energię użytkową, rocznego zapotrzebowania na energię końcową lub 

rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.  

2. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach.  

3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach.  

4. Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii  

produkcji i użytkowania energii.  

5. Wprowadzanie systemów zarządzania energią.  

6. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu 

energetycznego).  

 

Typ beneficjentów  

Podmioty wdrażające instrumenty finansowe  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  

2. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, 

posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, za wyjątkiem dużych przedsiębiorstw, tj. nie 

będących MŚP zgodnie z zał. I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy  

Zgodny z zapisami art. 38 pkt 4 Rozp. UE 1303/2013  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie.  

 

 

4.4 Wysokosprawna kogeneracja 
 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększony udział produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji  
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Wspierane będą działania polegające na produkcji energii poprzez wykorzystanie (budowę) 

wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych, opartych o źródła energii inne aniżeli OZE, węgiel 

kamienny i brunatny (np. gaz ziemny, olej). Przewiduje się możliwość wsparcia zabudowy 

układów energetycznych wykorzystujących metan z odmetanowania kopalń jako wdrożenie 

innowacyjnych rozwiązań wynikających z RIS WSL 2013-2020.  

Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji 

wysokosprawnej kogeneracji oraz innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania (tj. 

lokalne kotłownie) o jak najmniejszej z możliwych emisji CO₂ oraz innych zanieczyszczeń 

powietrza (tj. PM 10). W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 

10% efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i 

elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Dodatkowo, wszelka 

przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację oraz innych małych obiektów i 

urządzeń energetycznego spalania musi skutkować redukcją CO₂ o co najmniej 30% w 

porównaniu do istniejących instalacji. Ponadto, dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla 

wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie 

zastępują urządzeń o niskiej emisji CO₂, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne 

i bardziej emisyjne.  

Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów 

partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również 

w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.  

 

Brak wsparcia dla:  

1. Projektów, których moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.  

2. W przypadku nowych instalacji dla projektów w których nie zostanie osiągnięte co najmniej 

10% efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i 

elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.  

3. W przypadku wszelkiej przebudowy istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację oraz 

innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania dla projektów nie skutkujących 

redukcją CO₂ o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.  

 

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;  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Górnośląskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 07.05.2015. 

 

15 

7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;  

8. Towarzystwa budownictwa społecznego;  

9. Przedsiębiorcy  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej.  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia o konkursie  

 

Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie 

może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się 

średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich 

kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o konkursie.  

 

 

7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej 

Poddziałanie 7.3.1 -Promocja samozatrudnienia na obszarach 

rewitalizowanych – ZIT  

Poddziałanie 7.3.2 -Promocja samozatrudnienia na obszarach 

rewitalizowanych – RIT  

Poddziałanie 7.3.3 -Promocja samozatrudnienia – konkurs  
 

Cel i uzasadnienie działania  

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia  
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Pozostałe warunki realizacji projektów w ramach Działania zostaną uregulowane w Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, które określają 

m.in.:  

- definicje osoby bezrobotnej, biernej zawodowo, długotrwale bezrobotnej, o niskich 

kwalifikacjach, z kategorii NEET, z niepełno sprawnościami;  

- wymagania dot. grupy docelowej;  

- warunki dot. rekrutacji uczestników;  

- warunki realizacji projektów;  

- warunki i procedury udzielania wsparcia, w tym wsparcia pomostowego  

oraz w Regulaminie Konkursu.  

Osoby bezrobotne należy definiować na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Zgodnie z 

tą definicją bezrobotnym jest osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia również osoby zarejestrowane jako bezrobotne,  

zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech powyższych 

kryteriów.  

Należy podkreślić, iż ww. definicja, stosowana na potrzeby realizacji projektów ze środków EFS 

oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jest szersza od definicji zawartej w ustawie o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którą posługują się powiatowe urzędy pracy, 

ponieważ uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej 

ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.  

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają 

kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu 

macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie 

pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.  

Jeśli chodzi o osoby długotrwale bezrobotne, również w przypadku tej grupy należy stosować 

definicję Komisji Europejskiej wprowadzoną we wskaźnikach wspólnych, zgodnie z którą, za 

osobę długotrwale bezrobotną (na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków 

UE) uznaje się:  

- osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku osób w wieku 25 

lat i więcej.  

Mając na uwadze definicję osoby bezrobotnej, należy podkreślić, iż do okresu bezrobocia można 

zaliczyć również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie, na podstawie m.in. 

oświadczenia uczestnika.  

Wskazane w grupie docelowej osoby nieaktywne zawodowo należy definiować w rozumieniu 

osób biernych zawodowo zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

Podejmowane w ramach Poddziałań 7.3.1, 7.3.2 przedsięwzięcia stanowią dopełnienie 

kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co 

oznacza, że projekty w ramach Poddziałania powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz wpisywać się w Strategie ZIT/RIT 

poszczególnych Subregionów. Powyższe założenie ma zastosowanie także dla środków 

przeznaczonych na wsparcie OSI w ramach puli wyodrębnionej w Poddziałaniu 7.3.3.  
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Przykładowe rodzaje projektów  

1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności 

3. Wsparcie pomostowe 

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz publicznych 

służb zatrudnienia.  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

Osoby po 29 roku życia, planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, 

nieaktywne zawodowo, zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących 

się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:  

 osoby powyżej 50 roku życia;  

 kobiety;  

 osoby niepełnosprawne  

 osoby długotrwale bezrobotne;  

 osoby o niskich kwalifikacjach  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Poddziałanie 7.3.1 - Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:  

- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;  

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

Protest jest wnoszony za pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy 

wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 7.3.2 - Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:  

- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach; - Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku  

- Prezydent Miasta Bielska-Białej  

- Prezydent Miasta Częstochowy  

Protest jest wnoszony za pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy 

wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 7.3.3 -Tryb konkursowy  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków:  

- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  
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Protest jest wnoszony za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na 

zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju 

Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Do 95%. Maksymalny % poziom dofinansowania określany jest zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN  

 

 

7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku 

pracy (działania z zakresu outplacementu) 

Poddziałanie 7.4.1 -Outplacement –ZIT  

Poddziałanie 7.4.2 -Outplacement - konkurs  
 

Cel i uzasadnienie działania  

Złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie  

 

1. Zgodnie z zapisami RPO WSL 2014-2020 pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących 

restrukturyzację mogą być wspierani w PO jedynie w zakresie programów outplacementowych;  

2. Pozostałe warunki realizacji projektów w ramach Działania zostaną uregulowane w Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników 

do zmian na lata 2014-2020, które określają m.in.:  

- dopuszczalne formy wsparcia realizowane w ramach typów operacji wspierających procesy 

adaptacyjne i modernizacyjne w regionie, w tym w ramach programu wsparcia typu outplacement;  

- dopuszczalne elementy i warunki udzielania wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej;  

- definicje osoby zwolnionej, pracownika przewidzianego do zwolnienia, pracownika zagrożonego 

zwolnieniem,  

- wymagany minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej oraz w Regulaminie konkursu.  

3.W ramach typu operacji 1, zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020 

dopuszczalne jest wykorzystywanie narzędzi umożliwiających pracownikom tworzenie 

przedsiębiorstw społecznych, w tym w szczególności w odniesieniu do pracowników po 50 roku 

życia, na zasadach określonych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
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wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  

Podejmowane w ramach Poddziałania 7.4.1 przedsięwzięcia stanowią dopełnienie 

kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co 

oznacza, że projekty w ramach Poddziałania powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz wpisywać się w Strategię ZIT subregionu 

centralnego. Powyższe założenie ma zastosowanie także dla środków przeznaczonych na wsparcie 

OSI w ramach puli wyodrębnionej w Poddziałaniu 7.4.2  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

 

1. Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, 

przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym w 

szczególności:  

a. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania 

jako obowiązkowy element wsparcia;  

b. poradnictwo psychologiczne;  

c. pośrednictwo pracy;  

d. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;  

e. staże, praktyki zawodowe;  

f. subsydiowanie zatrudnienia;  

g. bon na zasiedlenie;  

h. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie 

bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

1. Pracownicy:  

a. przedsiębiorstw sektora MŚP;  

b. przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;  

c. przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;  

d. przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej;  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Poddziałanie 7.4.1 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę projektów:  

– Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;  

- Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

Protest jest wnoszony za pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy 

wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju Regionalnego  
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Poddziałanie 7.4.2 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę projektów :  

– Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  

Protest jest wnoszony za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na 

zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju 

Regionalnego.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Do 100%. Maksymalny % poziom dofinansowania określany jest zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN.  

 

 

7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej poprzez instrumenty finansowe 
 

Cel i uzasadnienie działania  

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności  

 

Typ beneficjentów  

Podmioty wdrażające instrumenty finansowe  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

Osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo planujące rozpocząć działalność gospodarczą  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: - Wydział Rozwoju Regionalnego  

Protesty: - Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  
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Do 85%. Maksymalny % poziomu dofinasowania określony jest zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu – 100 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na 

konkurs/nabór.  

 

 

8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i 

prywatnego 

Poddziałanie 8.1.1 -Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi 

do 3 lat - ZIT  

Poddziałanie 8.1.2 -Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi 

do 3 lat - RIT  

Poddziałanie 8.1.3 -Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi 

do 3 lat - konkurs  
 

Cel i uzasadnienie działania  

Poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia.  

 

Dokument regulujący sposób realizacji przedsięwzięć w ramach Działania 8.1 stanowią Wytyczne 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

1. Wsparcie dla tworzenia i rozwijania miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki 

obejmujące między innymi sprawowanie opieki przez nianię oraz sprawowanie opieki przez 

opiekuna dziennego jest udzielane na podstawie Ustawy o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 z 

dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z póź. zm.).  

2. Standardy odnośnie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów 

dziecięcych, opieki i edukacji, według których będzie sprawowana opieka nad dziećmi w 

żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, jakości wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych muszą być zgodne z warunkami i standardami 

jakości zawartymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

U. Nr 45, poz. 235, z póź. zm.) oraz w aktach wykonawczych do ustawy.  

3. Wkład w postaci finansowej może być wnoszony w formie środków pozyskanych przez 

podmiot będący beneficjentem z innych programów krajowych/ regionalnych /lokalnych, pod 

warunkiem, że zasady realizacji tych programów nie zabraniają wnoszenia ich środków do 

projektów EFS. Przykładem takiego programu jest Resortowy program rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.  

4. Koszty ponoszone na wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad 

dzieckiem do lat 3 są to przede wszystkim koszty wskazane w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy 

na lata 2014-2020.  
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5. Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji 

projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu.  

6. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków 

lub klubów dziecięcych gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki nadzorowanych przez 

wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.  

Podejmowane w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz 8.1.2 przedsięwzięcia stanowią dopełnienie 

kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co 

oznacza, że projekty w ramach Poddziałania powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz wpisywać się w Strategie ZIT/RIT.  

Podejmowane w ramach Poddziałania 8.1.3 (w zakresie puli dedykowanej OSI) przedsięwzięcia 

stanowią dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze 

zdegradowanym co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania (w zakresie puli dedykowanej 

OSI) powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych 

PR.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;  

2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;  

3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w 

ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące:  

a. sprawowanie opieki przez nianię,  

b. sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;  

4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla 

osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi 

barierę w dostępie do rynku pracy.  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące 

dzieci do lat 3;  

 Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3;  

 Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do 

lat 3.  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Podziałanie 8.1.1 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:  - Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego;  
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Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Społecznego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego.  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Związek Gmin i 

Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 8.1.2 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków: - Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego;  

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku;  

Prezydent Miasta Częstochowy  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Społecznego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego.  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku lub 

Prezydent Miasta Częstochowy: protest jest wnoszony za pośrednictwem IP na zasadach 

unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju 

Regionalnego  

 

Poddziałanie 8.1.3 -Tryb konkursowy  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: - Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

Protesty:  

Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Poddziałanie 8.1.1  

Poddziałanie 8.1.2 -Do 90%. Maksymalny % poziomu dofinasowania określony jest zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy 

publicznej.  

Poddziałanie 8.1.3 -Do 88%. Maksymalny % poziomu dofinasowania określony jest zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy 

publicznej.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na 

konkurs/nabór.  
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8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich pracowników 

Poddziałanie 8.2.1 -Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w 

zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - ZIT  

Poddziałanie 8.2.2 -Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w 

zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - RIT  

Poddziałanie 8.2.3 -Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w 

zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs  
 

Cel i uzasadnienie działania  

Poprawa kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP zgodnie z 

ich potrzebami  

 

Pozostałe warunki realizacji projektów w ramach Działania zostaną uregulowane w Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników 

do zmian na lata 2014-2020, które określają m.in.:  

- dopuszczalne formy wsparcia realizowane w ramach typów operacji wspierających procesy 

adaptacyjne i modernizacyjne w regionie;  

- warunki dofinansowania usługi rozwojowej;  

- warunki funkcjonowania Rejestru Usług Rozwojowych;  

oraz w Regulaminie Konkursu.  

Zgodnie z zapisami RPO WSL 2014-2020 wsparcie rozwojowe dla przedsiębiorstw nie jest 

udzielane dużym przedsiębiorstwom.  

Podmiot realizujący wsparcie oraz jego Partner/Partnerzy (jeśli dotyczy) w ramach projektu 

zobowiąże/zobowiążą się do nie rejestrowania w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR) jako 

podmiot/podmioty świadczący/e usługi rozwojowe – w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020.  

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi maksymalnie 50% 

kosztów usługi.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu intensywność pomocy można zwiększyć maksymalnie do 70 % kosztów 

kwalifikowalnych w następujący sposób:  

a) o 10 punktów procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników niepełnosprawnych lub 

znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;  

b) o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa i o 20 

punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa.  

Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu nie 

przekracza kwoty wskazanej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
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środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i 

pracowników do zmian na lata 2014-2020.  

Podejmowane w ramach Poddziałania 8.2.1 oraz 8.2.2 przedsięwzięcia stanowią dopełnienie 

kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co 

oznacza, że projekty w ramach Poddziałania powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz wpisywać się w Strategie ZIT/RIT.  

Podejmowane w ramach Poddziałania 8.2.3 (w zakresie puli dedykowanej OSI) przedsięwzięcia 

stanowią dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze 

zdegradowanym co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania (w zakresie puli dedykowanej 

OSI) powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych 

PR.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami 

przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia 

działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-

finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów 

strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności 

przemysłowej);  

2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

1. Pracownicy przedsiębiorstw31 sektora MŚP;  

2. Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem sektora MŚP.  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Poddziałanie 8.2.1 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:  

- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;  

- Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

Protest jest wnoszony za pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy 

wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 8.2.2 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:  

- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach; - Prezydent Miasta Częstochowy  

Protest jest wnoszony za pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy 

wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju Regionalnego  
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Poddziałanie 8.2.3 -Tryb konkursowy  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków :  

- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  

Protest jest wnoszony za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na 

zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju 

Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Do 85%. Maksymalny % poziom dofinansowania określany jest zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu – 100 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na 

konkurs/nabór.  

 

 

8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej 

ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy 

Poddziałanie 8.3.1 -Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie 

właściwej opieki zdrowotnej - ZIT  

Poddziałanie 8.3.2 -Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie 

właściwej opieki zdrowotnej - konkurs  
 

Cel i uzasadnienie działania  

Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w 

zatrudnieniu i powrót do pracy.  

 

Warunkiem otrzymania wsparcia w zakresie świadczenia usług zdrowotnych będzie pozytywna 

opinia Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, zgodność z 

Planem działań w sektorze zdrowia. Ponadto, konieczność realizacji danego wsparcia musi być 

zgodna z kierunkami wskazanymi w Krajowych strategicznych ramach polityki w obszarze 

ochrony zdrowia (Policy Paper). Wsparcie w zakresie zdrowia musi również wpisywać się w 

Regionalny Program Polityki Zdrowotnej, który zostanie opracowany przez Samorząd 

Województwa Śląskiego.  

Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji programu zdrowotnego będzie poprzedzana 

analizą epidemiologiczną terytorium i grup docelowych z uwzględnieniem odpowiednich dla 

danego programu elementów: skali zapadalności, czynników wykluczających z rynku pracy, 

wieku, płci oraz profilu zawodowego osób planowanych do objęcia programem zdrowotnym. 

Działania uwzględniać będą kompleksową realizację wsparcia w zakresie profilaktyki zdrowotnej, 
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z uwzględnieniem zaangażowania wielu podmiotów w realizacji zadań i efektywnych form 

docierania do priorytetowych grup docelowych w celu osiągnięcia maksymalnych efektów.  

Promocja i edukacja zdrowotna, jako uzupełnienie działań wskazanych w pkt 1 – 5, obejmuje 

m.in.:  

 akcje profilaktyczne,  

 akcje promujące zdrowy tryb życia z elementami edukacyjnymi.  

 

Podejmowane w ramach Poddziałania 8.3.1 przedsięwzięcia stanowią dopełnienie 

kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co 

oznacza, że projekty w ramach Poddziałania powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz wpisywać się w Strategię ZIT.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, 

ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami;  

2. Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. 

jelita grubego, piersi, szyjki macicy;  

3. Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem 

zdrowotnym regionu;  

4. Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z 

uwzględnieniem działań szkoleniowych;  

5. Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, 

pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich 

umiejętności i stan zdrowia.  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

Osoby w wieku aktywności zawodowej  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Poddziałanie 8.3.1 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego;  

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Społecznego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego.  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Związek Gmin i 

Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  
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Poddziałanie 8.3.2 -Tryb konkursowy  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

Protesty:  

Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Poddziałanie 8.3.1 -Do 90%. Maksymalny % poziomu dofinasowania określony jest zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy 

publicznej.  

Poddziałanie 8.3.2 -Do 88%. Maksymalny % poziomu dofinasowania określony jest zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy 

publicznej.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na 

konkurs/nabór.  

 

 

9.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie 9.1.1 -Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych – ZIT  

Poddziałanie 9.1.2 -Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych – RIT  

Poddziałanie 9.1.3 -Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym - OSI  

Poddziałanie 9.1.4 -Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących 

obszary wiejskie i rybackie  

Poddziałanie 9.1.5 -Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym - konkurs  

Poddziałanie 9.1.6 -Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy32  
 

Cel i uzasadnienie działania  

 

Poddziałanie 9.1.1, Poddziałanie 9.1.2, Poddziałanie 9.1.4: 
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Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących 

obszary zdegradowane i peryferyjne  

 

Poddziałanie 9.1.3 - 

 Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym  

 Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych 

zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne  

 

Poddziałanie 9.1.5, Poddziałanie 9.1.6: 

Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  

 

Poddziałanie 9.1.1. Poddziałanie 9.1.2, Poddziałanie 9.1.3  

Podejmowane w ramach Poddziałania 9.1.1, 9.1.2 oraz 9.1.3 przedsięwzięcia stanowią podstawę 

działań w obszarze społecznym kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na 

obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania powinny stanowić 

istotny element przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz wpisywać się 

w Strategie ZIT/RIT poszczególnych Subregionów. Powyższe założenie dotyczące PR/właściwej 

strategii ma zastosowanie także dla środków przeznaczonych na wsparcie OSI.  

 

Poddziałanie 9.1.1; Poddziałanie 9.1.2, Poddziałanie 9.1.4  

Podstawą złożenia wniosku jest zgodność ze Strategią ZIT/RIT poszczególnych Subregionów w 

ramach Poddziałania 9.1.1 i 9.1.2 oraz z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach 9.1.4.  

 

Poddziałanie 9.1.4 -Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - 

wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie będzie wdrażane 

przy zastosowaniu formuły pośredniej.  

 

Poddziałanie 9.1.6 -W ramach projektów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej istnieje 

możliwość realizowania programów na rzecz aktywności lokalnych wyłącznie w sytuacji, w której 

na danym terytorium nie jest już realizowane organizowanie społeczności lokalnej (OSL) w 

ramach ZIT/RIT lub RLKS. Istotą projektów Poddziałania 9.1.6 jest zindywidualizowane 

wsparcie, tj. realizacja działań przyczyniająca się do podniesienia kompetencji społecznych i 

prowadzących do wzrostu zdolności do zatrudniania osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem. Zatem działania kierowane do społeczności muszą wzmacniać interwencję na 

rzecz uczestników projektów i zostać powiązane z indywidualnymi potrzebami uczestników 

projektu.  

Wsparcie w ramach projektu musi odbywać się w oparciu o ścieżkę reintegracyjną, stworzoną 

indywidualnie dla każdej osoby, rodzin, (ewentualnie społeczności – tam gdzie ma to 

zastosowanie) z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, 

predyspozycji, potrzeb.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Poddziałanie 9.1.1, Poddziałanie 9.1.2, Poddziałanie 9.1.4 - 
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1. Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności 

uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem 

działań:  

a. opartych o samopomoc i wolontariat,  

b. środowiskowych,  

c. prozatrudnieniowych,  

d. edukacyjnych.  

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.  

 

Poddziałanie 9.1.3 - 

1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, 

społecznych, zawodowych) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową;  

2. Wsparcie reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów działających na rzecz 

aktywizacji społecznej i zawodowej, w szczególności w Centrum Integracji Społecznej, Klubie 

Integracji Społecznej, Zakładzie Aktywności Zawodowej, Warsztacie Terapii Zajęciowej, których 

podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza, w tym tworzenie miejsc pracy w już 

funkcjonujących podmiotach jak i wspieranie tworzenia nowych podmiotów, zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami;  

3. Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;  

4. Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: 

młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans 

adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i 

zawodowych;  

5. Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności 

uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem 

działań:  

a. opartych o samopomoc i wolontariat,  

b. środowiskowych,  

c. prozatrudnieniowych,  

d. edukacyjnych.  

 

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.  

Typy projektów wskazane w pkt. 1 – 4 są realizowane w projektach ukierunkowanych na wsparcie 

indywidualne osób i grup zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem, tj. realizujących cel 

szczegółowy „Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym”.  

Typy projektów wskazane w pkt 5 są realizowane w projektach ukierunkowanych na rzecz 

wzmacniania potencjału lokalnych społeczności, tj. realizujących cel szczegółowy „Wzmocnienie 

aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary 

zdegradowane i peryferyjne”.  

 

Poddziałanie 9.1.5, Poddziałanie 9.1.6 - 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Górnośląskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 07.05.2015. 

 

31 

1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, 

społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji PAI) ukierunkowane na aktywizację 

społeczno-zawodową;  

2. Wsparcie reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów działających na rzecz 

aktywizacji społecznej i zawodowej, w szczególności  

w Centrum Integracji Społecznej, Klubie Integracji Społecznej, Zakładzie Aktywności 

Zawodowej, Warsztacie Terapii Zajęciowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność 

gospodarcza, w tym tworzenie miejsc pracy w już funkcjonujących podmiotach jak i wspieranie 

tworzenia nowych podmiotów, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami;  

3. Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;  

4. Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: 

młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans 

adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i 

zawodowych.  

 

Typ beneficjentów  

Poddziałanie 9.1.1 -9.1.4.: 

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

Poddziałanie 9.1.6  

Podmioty, o których mowa w art. 112 ust. 1 oraz 2 ustawy o pomocy społecznej33  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

Poddziałanie 9.1.1, Poddziałanie 9.1.2, Poddziałanie 9.1.4  

Społeczności lokalne, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym  

 

Poddziałanie 9.1.3 - 

 W projektach ukierunkowanych na wsparcie indywidualne osób i grup zagrożonych 

ubóstwem oraz wykluczeniem, tj. realizujących cel szczegółowy „Wzrost zdolności do 

zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym” grupę 

docelową stanowią:  

- osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które 

zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane 

jako oddalone od rynku pracy  

- otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do 

wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach 

programu;  

 W projektach ukierunkowanych na rzecz wzmacniania potencjału lokalnych społeczności, 

tj. realizujących cel szczegółowy „Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 
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społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne grupę 

docelowa stanowią:  

- społeczności lokalne, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia 

osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Poddziałanie 9.1.5, Poddziałanie 9.1.6: 

 Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które 

zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane 

jako oddalone od rynku pracy;  

 Otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do 

wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach 

programu.  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Poddziałanie 9.1.1 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:  

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego;  

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Społecznego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego.  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Związek Gmin i 

Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego : protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 9.1.2 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:  

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego;  

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku;  

Prezydent Miasta Bielska-Białej;  

Prezydent Miasta Częstochowy  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Społecznego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego.  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku lub 

Prezydent Miasta Bielska-Białej lub Prezydent Miasta Częstochowy: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 9.1.3; Poddziałanie 9.1.4; Poddziałanie 9.1.5 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:  

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego  
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Protesty: - Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 9.1.6 -Tryb pozakonkursowy34  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:  

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego  

Protesty nie obejmują trybu pozakonkursowego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Poddziałania 9.1.1 – 9.1.5. - Do 95%. Maksymalny % poziomu dofinasowania określony jest 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 

pomocy publicznej.  

 

Poddziałanie 9.1.6 -Do 85%. Maksymalny % poziomu dofinasowania określony jest zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy 

publicznej.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN  

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na 

konkurs /nabór.  

 

 

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 9.2.1 -Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT  

Poddziałanie 9.2.2 -Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT  

Poddziałanie 9.2.3 -Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI  

Poddziałanie 9.2.4 -Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających 

z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie  

Poddziałanie 9.2.5 -Rozwój usług społecznych – konkurs  

Poddziałanie 9.2.6 -Rozwój usług zdrowotnych – konkurs  

Poddziałanie 9.2.7 -Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy  
 

Cel i uzasadnienie działania  

Poddziałanie 9.2.1; Poddziałanie 9.2.2; Poddziałanie 9.2.3 - 

 Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu 

społecznemu  

 Wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie  

 

Poddziałanie 9.2.4; Poddziałanie 9.2.5; Poddziałanie 9.2.7  

Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu 

społecznemu  
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Poddziałanie 9.2.6 -Wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie  

 

Działanie 9.2 -Projekty w ramach Działania są ukierunkowane na rozwój środowiskowych form 

usług społecznych, tj. usług świadczonych w społeczności lokalnej, wspierających proces 

integracji społecznej w środowisku. Co do zasady w ramach realizowanych projektów, nie istnieje 

możliwość tworzenia instytucjonalnych form świadczenia usług społecznych.  

Działanie 9.2 -Warunkiem otrzymania wsparcia w zakresie świadczenia usług zdrowotnych będzie 

pozytywna opinia Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, 

zgodność z Planem działań w sektorze zdrowia. Ponadto konieczność realizacji danego wsparcia 

musi być zgodna z kierunkami wskazanymi w Krajowych strategicznych ramach polityki w 

obszarze ochrony zdrowia (Policy Paper). Wsparcie w zakresie zdrowia musi również wpisywać 

się w Regionalny Program Polityki Zdrowotnej, który zostanie opracowany przez Samorząd 

Województwa Śląskiego.  

 

Poddziałanie 9.2.1; Poddziałanie 9.2.2; Poddziałanie 9.2.3 - Podejmowane w ramach Poddziałania 

9.2.1, 9.2.2 oraz 9.2.3 przedsięwzięcia stanowią dopełnienie kompleksowego programu 

rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach 

Poddziałania powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach 

opracowanych PR oraz wpisywać się w Strategie ZIT/RIT poszczególnych Subregionów. 

Powyższe założenie dotyczące PR/właściwej strategii ma zastosowanie także dla środków 

przeznaczonych na wsparcie OSI. Dopuszcza się możliwość realizacji przedsięwzięć z obszaru 

usług społecznych z wyłączeniem obowiązku uzupełnienia przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 

ramach opracowanych PR, jednak obligatoryjne jest w tym przypadku zachowanie 

komplementarności z interwencją podejmowaną ze środków EFRR, o ile taka jest realizowana.  

 

Poddziałanie 9.2.4 -Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - 

wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie będzie wdrażane 

przy zastosowaniu formuły pośredniej.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Poddziałanie 9.2.1; Poddziałanie 9.2.2; Poddziałanie 9.2.3 - 

 

1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, w tym:  

a. wsparcie dla tworzenia lub działalności placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i 

młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą,  

b. wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług 

realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej,  

c. rozwijanie asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako  

wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;  

2. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu 

do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych 

do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej 

i zawodowej;  
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3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z 

uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym 

prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:  

a. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających 

opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie 

osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,  

b. usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu umożliwienia opiekunom osób 

niesamodzielnych podjęcie aktywności zawodowej,  

c. usługi dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat 

opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,  

d. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych 

(np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie 

posiłków),  

e. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, 

aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form 

samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii);  

4. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych niż wymienione 

powyżej wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczonych społecznie zgodne z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020;  

5. Działania w zakresie zwiększenia dostępu i jakości usług zdrowotnych służących zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.  

 

Poddziałanie 9.2.4; Poddziałanie 9.2.5 - 

1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, w tym:  

a. wsparcie dla tworzenia lub działalności placówek oferujących wsparcie dzienne dla 

dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą,  

b. wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług 

realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej,  

c. rozwijanie asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako 

wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

 

2. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu 

do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych 

do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej 

i zawodowej;  

 

3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z 

uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w 

miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:  
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a. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających 

opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie 

osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,  

b. usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu umożliwienia opiekunom osób 

niesamodzielnych podjęcie aktywności zawodowej,  

c. usługi dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat 

opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,  

d. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych 

(np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie 

posiłków),  

e. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, 

aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form 

samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii);  

 

4. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych niż wymienione 

powyżej wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczonych społecznie zgodne kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 

2014-2020.  

 

Poddziałanie 9.2.6 - 

1. Działania przeciwdziałające negatywnym procesom demograficznym poprzez zapewnienie 

dostępu do usług zdrowotnych w zakresie:  

a. kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem,  

b. wczesnej diagnostyki i leczenia wad rozwojowych dzieci,  

c. diagnozowania i leczenia chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży zwiększających 

zagrożenie ubóstwem w przyszłości,  

d. opracowania i wdrożenia programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci zagrożonych 

niepełnosprawnością i niepełnosprawnych;  

 

2. Działania w zakresie zwiększenia dostępu i jakości usług zdrowotnych służących zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.  

 

Poddziałanie 9.2.7 - 

1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, w tym:  

a. wsparcie usług na rzecz dzieci, kandydatów i rodzin uczestniczących w procesie adopcji,  

b. koordynacja i monitorowanie pracy ośrodków adopcyjnych w województwie śląskim 

służące podniesieniu jakości świadczonych usług,  

c. promowanie i upowszechnianie idei adopcji (jako wsparcie uzupełniające).  
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Typ beneficjentów  

Poddziałania 9.2.1 – 9.2.6 

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

 

Poddziałanie 9.2.7 -Samorząd Województwa Śląskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

Poddziałanie 9.2.1; Poddziałanie 9.2.2; Poddziałanie 9.2.3 - 

 Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich 

otoczenie;  

 Rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziców/rodziny wspierające 

lub zastępcze;  

 Kobiety w ciąży, dzieci oraz młodzież w zakresie ochrony zdrowia, w tym diagnostyki i 

programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych w zakresie chorób rozwojowych i 

cywilizacyjnych;  

 Podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz społeczne wyłącznie 

w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz 

bezpośrednich odbiorców;  

 Podmioty realizujące usługi zdrowotne wyłącznie w zakresie działań podnoszących 

standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców.  

 

Poddziałanie 9.2.4; Poddziałanie 9.2.5 - 

 Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich 

otoczenie;  

 Rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziców/rodziny wspierające, 

zastępcze;  

 Podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz społeczne wyłącznie 

w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz 

bezpośrednich odbiorców.  

 

Poddziałanie 9.2.6 - 

Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie;  

 Kobiety w ciąży, dzieci oraz młodzież w zakresie ochrony zdrowia, w tym diagnostyki i 

programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych w zakresie chorób rozwojowych i 

cywilizacyjnych;  

 Podmioty realizujące usługi zdrowotne wyłącznie w zakresie działań podnoszących 

standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców.  

 

Poddziałanie 9.2.7 - 

 Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich 

otoczenie;  
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 Rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziców/rodziny adopcyjne;  

 Podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wyłącznie w zakresie 

działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich 

odbiorców.  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Poddziałanie 9.2.1 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego;  

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Społecznego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego.  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Związek Gmin i 

Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego : protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 9.2.2 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego;  

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku;  

Prezydent Miasta Bielska-Białej;  

Prezydent Miasta Częstochowy  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Społecznego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego.  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku lub 

Prezydent Miasta Bielska-Białej lub Prezydent Miasta Częstochowy: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 9.2.3; Poddziałanie 9.2.4; Poddziałanie 9.2.5; Poddziałanie 9.2.6 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

Protesty: - Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 9.2.7 -Tryb pozakonkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:  Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

Protesty nie obejmują trybu pozakonkursowego  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Do 93%. Maksymalny % poziomu dofinansowania określony jest zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN  

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na 

konkurs/nabór.  

 

 

 

10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych  

 

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Krajowymi strategicznymi ramami polityki w obszarze 

ochrony zdrowia Policy Paper wspierane będą między innymi projekty polegające na 

przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac 

remontowo – budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób 

starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element 

projektu (tj. maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowalnych) – rozwiązaniach w zakresie IT 

(oprogramowanie, sprzęt).  

Zgodnie z kierunkami i priorytetami zakresu interwencji w ochronie zdrowia, wskazanymi w 

Policy Paper, projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do 

świadczeń ochrony zdrowia mają dotyczyć wyłącznie:  

 grup chorób, które zostały zidentyfikowane jako istotne przyczyny dezaktywizacji 

zawodowej (choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – 

mięśniowego, układu oddechowego, choroby psychiczne),  

 obszaru świadczeń opieki geriatrycznej,  

 dziedzin medycyny, ukierunkowanych na opiekę nad matką i dzieckiem (położnictwo i 

ginekologia, neonatologia, pediatria, kardiologia i kardiochirurgia dziecięca, chirurgia 

dziecięca, neurologia dziecięca, psychiatria dziecięca, hematologia i onkologia dziecięca),  

 specyficznych grup chorobowych istotnych dla regionu, wynikających z przeprowadzonej 

diagnozy sytuacji demograficzno – epidemiologicznej.  

 

Z uwagi na charakter świadczeń udzielanych w POZ, projekty inwestycyjne tego typu 

świadczeniodawcy mogą być ukierunkowane na wszystkie problemy zdrowotne dorosłych i dzieci 

rozwiązywane w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 

przy czym powinny one przyczyniać się do rozwoju opieki koordynowanej, z uwzględnieniem 
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zintegrowanych form opieki środowiskowej. Dopuszczone zostaną wyłącznie przedsięwzięcia 

oparte na istniejącej infrastrukturze z wykorzystaniem bazy łóżkowej danej jednostki (inwestycje 

mają służyć poprawie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, a nie powiększaniu 

ilościowemu zasobów infrastrukturalnych sektora). Podmiot realizujący projekt dofinansowany ze 

środków unijnych powinien zagwarantować finansowanie świadczonych usług w ramach 

interwencji w publicznym systemie ochrony zdrowia.  

Podejmowane będą wyłącznie inwestycje zweryfikowane zidentyfikowanymi deficytami i 

potrzebami uwzględniającymi sytuację demograficzną i epidemiologiczną (odpowiednio 

identyfikowaną na poziomie województwa – w zależności od specyfiki podmiotu leczniczego i 

oferowanych przez niego usług) oraz faktycznym zapotrzebowaniem i dostępnością infrastruktury 

ochrony zdrowia na danym obszarze z wykorzystaniem map potrzeb zdrowotnych, z 

zastrzeżeniem zasad opisanych w kierunkowych zasadach wyboru projektów.  

Ponadto, projekty wybierane do wsparcia muszą być zgodne z rekomendacjami Komitetu 

Sterującego - warunkiem koniecznym dla podejmowania interwencji jest ich zgodność z 

uzgodnionym przez Komitet Sterujący Planem działań.  

Preferencyjnie traktowane będą projekty wspierające przeniesienie akcentów z usług 

wymagających hospitalizacji na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej, jak również wspierające rozwój opieki koordynowanej, z uwzględnieniem 

środowiskowych form opieki. Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do 

obowiązujących przepisów są niekwalifikowalne, chyba że ich realizacja jest uzasadniona z 

punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej.  

Nie będą finansowane duże inwestycje o charakterze opiekuńczo – pobytowym, zdefiniowane 

zgodnie z polskim prawodawstwem, świadczące usługi długoterminowej pomocy dla osób 

niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych oraz psychicznie chorych.  

Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów 

partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również 

w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony 

zdrowia, polegające na pracach remontowo – budowlanych, zakupie aparatury, sprzętu 

medycznego i wyposażenia.  

 

Zakres inwestycyjny dotyczący rozwiązań w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) możliwy do 

realizacji jako element projektu tj. maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowalnych.  

 

Typ beneficjentów  

Podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, 

posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych .  
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W przypadku podmiotów nadzorowanych przez jednostki sektora finansów publicznych – w 

ramach RPO mogą aplikować podmioty lecznicze, których podmiotem tworzącym są jednostki 

samorządu terytorialnego, z wyłączeniem Państwowego Ratownictwa Medycznego  

- wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach 

oddziały geriatryczne.  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej.  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie 

może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się 

średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich 

kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną oraz maksymalną wydatków kwalifikowalnych 

projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  
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10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych 

Poddziałanie 10.2.1 -Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT  

Poddziałanie 10.2.2 -Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT  

Poddziałanie 10.2.3 -Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI  

Poddziałanie 10.2.4 -Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań 

wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i 

rybackie  
 

Cel i uzasadnienie działania  

Lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem  

 

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.  

Minimalne wymagania jakie muszą spełniać lokale socjalne przewiduje Ustawa z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

Cywilnego (Dz.U.2014.150 j.t.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 

r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych.  

Dla mieszkań chronionych minimalne wymagania opisuje Rozporządzenie Ministra Pracy I 

Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U.2012.305).  

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.  

Roboty budowlane w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, 

wspomagane i chronione jest możliwa również w przypadku pojedynczych lokali.  

W działaniu 10.2 jest możliwość wyposażenia centrum usług społecznościowych oraz mieszkań 

socjalnych, wspomaganych i chronionych.  

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 
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wykazywać charakter przedsięwzięć kompleksowych, koordynujących interwencję 

infrastrukturalną z wsparciem realizowanym w ramach EFS.  

W ramach działania 10.2 nie ma możliwości budowy nowych obiektów. W ramach obszarów 

strategicznej interwencji (OSI), wsparciem zostanie objęte miasto Bytom z uwagi na koncentrację 

negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych.  

Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów 

partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również 

w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

 

1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w 

celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione  

2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na 

potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych  

 

Poddziałanie 10.2.1; Poddziałanie 10.2.2; Poddziałanie 10.2.3; Poddziałanie 10.2.4  

Zagospodarowanie otoczenia budynków objętych projektem jest możliwe do realizacji w typach 

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

Kosztem kwalifikowanym mogą być prace budowlane obejmujące części wspólne całego 

budynku, w którym miałby się znajdować jeden lub kilka lokali socjalnych, wspomaganych lub 

chronionych, ale tylko pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa tych lokali będzie większa niż 

50% powierzchni użytkowej danego budynku.  

Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, nie ma 

możliwości tworzenia nowych domów opieki oraz pomocy społecznej.  

 

Typ beneficjentów  

Poddziałanie 10.2.1 - 

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. Przedsiębiorcy  

 

Poddziałanie 10.2.2; Poddziałanie 10.2.3; Poddziałanie 10.2.4 - 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  
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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. Lokalne Grupy Działania  

10. Przedsiębiorcy  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Poddziałanie 10.2.1  Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zarząd 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 10.2.2 -Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zarząd 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku, Prezydent Miasta Bielska-Białej, Prezydent Miasta Częstochowy  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

Prezydent Miasta Bielska-Białej, Prezydent Miasta Częstochowy: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 10.2.3 -Tryb pozakonkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protesty nie obejmują trybu pozakonkursowego  

 

Poddziałanie 10.2.4 -Tryb konkursowy  
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Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej.  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie 

może przekroczyć 50 mln EUR.  

Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów 

średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie 

sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o konkursie.  

 

 

10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Poddziałanie 10.3.1 -Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT  

Poddziałanie 10.3.2 -Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT  

Poddziałanie 10.3.3 -Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Konkurs  

Poddziałanie 10.3.4 -Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI  

Poddziałanie 10.3.5 -Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie 

działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary 

wiejskie i rybackie  
 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny  

 

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.  
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Działania dotyczące rewitalizacji obejmują zatem w głównej mierze zdegradowane obszary 

miejskie, zmierzające do wyrównywania społecznych różnic.  

Obszary rewitalizowane będą wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, 

ekonomicznych oraz społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nasilenia problemów 

społecznych na danym obszarze, głównie związanych z deprywacją materialną i społeczną 

mieszkańców danego obszaru.  

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

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

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

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

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

wykazywać charakter przedsięwzięć kompleksowych, koordynujących interwencję 

infrastrukturalną z wsparciem realizowanym w ramach EFS.  

W ramach działania 10.3 nie ma możliwości budowy nowych 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 wynikające ze Strategii ZIT. Jednocześnie 

projekty rewitalizacyjne muszą wynikać z przyjętych przez każdą z gmin Programów 

Rewitalizacji (PR). Zapewnienie zgodności i komplementarności pomiędzy strategią ZIT a 

wszystkimi PR-ami jest zadaniem gmin biorących udział w ZIT.  

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

zawierać się w kompleksowym Programie Rewitalizacji tworzonym przy zaangażowaniu 

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

obywatelskich jak i samych mieszkańców.  

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

Kryteria oceny PR zostały wskazane w załączniku do SZOOP. Podstawowym kryterium oceny są 

zgodność z wytycznymi przygotowania PR, wiarygodne zdiagnozowanie problemów 

występujących na danym obszarze i jakość zaproponowanych rozwiązań zidentyfikowanych 

problemów.  

Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz 

z zagospodarowaniem przyległego otoczenia – w ramach tego typu projektów dopuszcza się 

modernizację 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.  

Poddziałanie 10.3.3 dedykowane jest miastom wskazanym w KSRR 2010-2020 jako Obszary 

Strategicznej Interwencji wymagające rewitalizacji za wyjątkiem Bytomia i Radzionkowa.  

Poddziałanie 10.3.4 dedykowane jest miastu Bytom i Radzionków.  

Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów 

partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
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w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również 

w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ 

powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego 

otoczenia.  

2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy 

nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.  

3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach 

wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.  

 

Projekt, którego jedynym elementem jest estetyzacja parku jest niekwalifikowalny  

 

Typ beneficjentów  

Poddziałanie 10.3.1; Poddziałanie 10.3.2 Poddziałanie 10.3.3; Poddziałanie 10.3.4  

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. Przedsiębiorcy  

 

Poddziałanie 10.3.5 - 

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. Lokalne Grupy Działania  

10. Przedsiębiorcy  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  
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Poddziałanie 10.3.1 -Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zarząd 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego W 

przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 10.3.2 -Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zarząd 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku, Prezydent Miasta Bielska-Białej, Prezydent Miasta Częstochowy  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

Prezydent Miasta Bielska-Białej, Prezydent Miasta Częstochowy: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 10.3.3 -Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 10.3.4 -Tryb pozakonkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protesty nie obejmują trybu pozakonkursowego  

 

Poddziałanie 10.3.5 -Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej.  
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Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Maksymalna wartość projektu kulturalnego wynosi 2 000 000 euro kosztów kwalifikowanych.  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie 

może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się 

średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich 

kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o naborze.  

 

 

 

10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego 

10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.  

 

W ramach poddziałania wspierane będą kompleksowe działania mające na celu przywracanie do 

życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów poprzez przywrócenie 

im starej lub nadanie nowej funkcji. W jej ramach prowadzony będzie szereg wielowątkowych, 

wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działań, mających na celu wywołanie 

jakościowej, pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Celem działań 

infrastrukturalnych będzie wsparcie społeczności zamieszkującej obszar zdegradowany poprzez 

przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych, w których będą 

mogły mieścić się: galerie, teatry, sale koncertowe, kina, centra konferencyjne, kawiarnie, 

księgarnie, biblioteki multimedialne i inne obiekty tego rodzaju.  

Dla zwiększenia rentowności inwestycji dopuszcza się możliwość stworzenia w odnowionych 

obiektach przestrzeni dla działalności komercyjnej, takiej jak np.:  

powierzchnie biurowe, punkty handlowo-usługowe.  

Innym rodzajem inwestycji, które są możliwe do wsparcia jest odnowa powojskowych i 

poprzemysłowych obszarów, w celu wykreowania tam nowych funkcji: edukacyjnych, 

rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych czy gospodarczych (włącznie z kompleksowym 

przygotowaniem terenów pod działalność gospodarczą).  

Ponadto dopuszcza się możliwość wspierania inwestycji z zakresu odnowy miast – tego typu 

inwestycje będą obejmowały rewitalizację starych i zdegradowanych obszarów, 

charakteryzujących się brakiem dostępu do: wysokiej jakości usług, powierzchni biurowej dla 

MŚP, czy infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Do tej grupy inwestycji zaliczyć można również 
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inwestycje w rewitalizację obszarów miejskich, z włączeniem: zdegradowanych centrów małych 

miast, zdewastowanych dzielnic większych miast oraz zdegradowanej lub zdekapitalizowanej 

infrastruktury miejskiej, w szczególności w odniesieniu do budynków o wartości historycznej, 

bądź architektonicznej; a także inwestycje ukierunkowane na: polepszenie bezpieczeństwa 

publicznego, inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną (z wykorzystaniem 

PPP).  

W zależności od sytuacji w danym mieście, inwestycje te mogą obejmować całe obszary  

lub pojedyncze budynki.  

Wartość pożyczki udzielonej na projekt miejski nie może przekraczać 50 mln zł.  

Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia muszą bezpośrednio wynikać z Programów 

Rewitalizacji, które powinny być spójne z Narodowym Planem Rewitalizacji.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wkład programu w fundusze poręczeniowe, pożyczkowe oraz inne instrumenty finansowe 

wspierające rozwój obszarów miejskich  

 

Wartość pożyczki udzielonej na projekt miejski nie może przekraczać 50 mln zł.  

 

Typ beneficjentów  

Podmioty wdrażające instrumenty finansowe  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

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. Szkoły wyższe,  

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,  

6. Organizacje pozarządowe,  

7. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (nie 

wymienione wyżej),  

8. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,  

9. Przedsiębiorcy,  

10. TBS,  

11. Administracja rządowa,  

12. Porozumienia w/w podmiotów,  

13. Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy  

Zgodnie z zapisami art. 38 pkt 4 Rozp. UE 1303/2013  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych 

źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie 

może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się 

średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich 

kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o naborze.  

 

 

 

11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego 

Poddziałanie 11.1.1 -Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej - ZIT  

Poddziałanie 11.1.2 -Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej - RIT  

Poddziałanie 11.1.3 -Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej - konkurs  

Poddziałanie 11.1.4 -Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs  

Poddziałanie 11.1.5 -Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program 

stypendialny  
 

Cel i uzasadnienie działania  

Poddziałanie 11.1.1; Poddziałanie 11.1.2; Poddziałanie 11.1.3  

Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim.  

Poddziałanie 11.1.4; Poddziałanie 11.1.5  

Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego.  

 

Działanie 11.1 -Dokument regulujący sposób realizacji przedsięwzięć w ramach Działania 11.1 

stanowią Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  
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W przypadku realizacji form wsparcia zakładających nabycie kompetencji (skierowanych 

zarówno do uczniów, jak i nauczycieli), fakt nabycia kompetencji odbywa się w ramach 

następujących etapów:  

a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do 

objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,  

b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj. 

efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,  

c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny,  

d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się).  

 

Poddziałanie 11.1.1, Poddziałanie 11.1.2, Poddziałanie 11.1.3 -1. Wsparcie w zakresie tworzenia 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych 

podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej jednostki samorządu 

terytorialnego lub przyczynia się do rozwoju lokalnej sieci przedszkolnej, ustalanej przez radę 

gminy. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku tworzenia miejsc wychowania 

przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami.  

2. Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań ukierunkowanych na 

tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej 

wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym we wspartym ośrodku 

wychowania przedszkolnego. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realizacji 

dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami.  

3. Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których 

nie były one realizowane od co najmniej 12 miesięcy. Jako dodatkowe zajęcia, realizowane w 

okresie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji projektu, które nie mogą być finansowane z 

budżetu projektu należy rozumieć zajęcia dodatkowe finansowane przez organ prowadzący poza 

podstawową siatką godzin.  

4. Działalność bieżąca nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego może być 

finansowana przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, natomiast finansowanie realizacji 

dodatkowych zajęć przez okres nie dłuższy niż kolejne 12 miesięcy.  

5. Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc 

wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 

Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków do świadczenia usług 

przedszkolnych.  

Podejmowane w ramach Poddziałania 11.1.3 (w zakresie puli dedykowanej OSI) przedsięwzięcia 

stanowią dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze 

zdegradowanym co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania (w zakresie puli dedykowanej 

OSI) powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych 

PR.  

 

Poddziałanie 11.1.4 -1. Wyposażenie szkół lub placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne i 

narzędzia TIK oraz związane z tym podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli, nie może być realizowane, jako samodzielne zadanie w projekcie. Jest możliwe, o ile 

stanowi element niezbędny do realizacji zaplanowanego wsparcia uczniów.  
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2. W ramach Poddziałania nie jest możliwe udzielanie pomocy stypendialnej dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych.  

3. W przypadku realizacji kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę 

systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego:  

a. projekt obejmuje trzy elementy: doposażenie szkoły lub placówki, przygotowanie nauczycieli 

do pracy z uczniami i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych oraz zajęcia uzupełniające 

dla uczniów,  

b. działania na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą obejmować tylko i 

wyłącznie klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum,  

c. minimum 70% uczestników programu zostanie objętych zajęciami, których zakres tematyczny 

wpisuje się w katalog kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.  

4. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest realizowane z wykorzystaniem lokalnych zasobów 

specjalistycznych placówek specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-

wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

5. Podejmowane w ramach Poddziałania 11.1.4 (w zakresie puli dedykowanej OSI) 

przedsięwzięcia stanowią dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego 

na obszarze zdegradowanym co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania (w zakresie puli 

dedykowanej OSI) powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach 

opracowanych PR.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Poddziałanie 11.1.1; Poddziałanie 11.1.2 -1.  

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na 

subregionalnej analizie deficytów w zakresie dostępności miejsc przedszkolnych zawartej w 

strategii ZIT/RIT, zwiększające liczbę miejsc przedszkolnych oraz podnoszące jakość edukacji, 

obejmujące:  

a. utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, w liczbie odpowiadającej faktycznemu 

i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi przedszkolne, w 

tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń i/lub doposażenie danej placówki w pomoce 

dydaktyczne,  

b. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i 

kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

c. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie 

dodatkowych zajęć specjalistycznych, edukacyjnych, rozwijających kompetencje 

społeczno-emocjonalne, językowe i matematyczne oraz gimnastyki korekcyjnej w 

placówkach wychowania przedszkolnego.  

 

Formy wsparcia wskazane w lit. b i c mogą być realizowane wyłącznie, jako uzupełnienie działań 

w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy realizacji zajęć dla 

dzieci niepełnosprawnych).  
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Poddziałanie 11.1.3 -1. Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc przedszkolnych oraz podnoszące jakość edukacji, 

obejmujące:  

a. utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, w liczbie odpowiadającej faktycznemu 

i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi przedszkolne, w 

tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń i/lub doposażenie danej placówki w pomoce 

dydaktyczne,  

b. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i 

kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

c. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie 

dodatkowych zajęć specjalistycznych, edukacyjnych, rozwijających kompetencje 

społeczno-emocjonalne, językowe i matematyczne oraz gimnastyki korekcyjnej w 

placówkach wychowania przedszkolnego.  

 

Formy wsparcia wskazane w lit. b i c mogą być realizowane wyłącznie, jako uzupełnienie działań 

w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy realizacji zajęć dla 

dzieci niepełnosprawnych).  

 

Poddziałanie 11.1.4 - 

1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 

oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe 

dla uczniów;  

2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w 

powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami);  

3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty 

w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

wsparcia ucznia młodszego;  

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z 

zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.  

 

Poddziałanie 11.1.5 -Wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych, 

przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  

 

Typ beneficjentów  

Poddziałanie 11.1.1; Poddziałanie 11.1.2; Poddziałanie 11.1.3; Poddziałanie 11.1.4  

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)  

 

Poddziałanie 11.1.5 -Samorząd Województwa Śląskiego  
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Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

Poddziałanie 11.1.1; Poddziałanie 11.1.2; Poddziałanie 11.1.3 - 

 Dzieci w wieku przedszkolnym;  

 Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;  

 Rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym;  

 Przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne;  

 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;  

 Inne formy wychowania przedszkolnego;  

 Nauczyciele i kadra pedagogiczna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz 

innych formach wychowania przedszkolnego.  

 

Udział nauczycieli, kadry pedagogicznej i rodziców/ opiekunów prawnych będzie możliwy 

jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do dzieci w 

wieku przedszkolnym.  

 

Poddziałanie 11.1.4 - 

 Szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne i 

zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem 

szkół dla dorosłych) oraz specjalne i ich organy prowadzące;  

 Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, w tym 

szkół artystycznych i zawodowych, które realizują podstawę programową kształcenia 

ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i specjalnych;  

 Rodzice i opiekunowie prawni uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne 

w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia 

ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz specjalnych;  

 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;  

 Pracodawcy 

 Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych;  

 Partnerzy społeczno – gospodarczy.  

 

Udział nauczycieli i kadry pedagogicznej będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające 

działanie względem działań skierowanych do uczniów.  

 

Poddziałanie 11.1.5 -Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, tj. szczególnie uzdolnieni/ uzyskujący najlepsze wyniki w nauce.  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Poddziałanie 11.1.1 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:  

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego;  

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  
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W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Społecznego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego.  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Związek Gmin i 

Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 11.1.2 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:  

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego;  

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku;  

Prezydent Miasta Bielska-Białej;  

Prezydent Miasta Częstochowy  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Społecznego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego.  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku lub 

Prezydent Miasta Bielska-Białej lub Prezydent Miasta Częstochowy: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 11.1.3; Poddziałanie 11.1.4 -Tryb konkursowy  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

Protesty: - Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 11.1.5 -Tryb pozakonkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

Protesty nie obejmują trybu pozakonkursowego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Poddziałanie 11.1.1; Poddziałanie 11.1.2; Poddziałanie 11.1.3  

Do 85%. Maksymalny % poziomu dofinasowania określony jest zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.  

 

Poddziałanie 11.1.4 -Do 90%. Maksymalny % poziomu dofinasowania określony jest zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy 

publicznej.  
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Poddziałanie 11.1.5 -Do 95%. Maksymalny % poziomu dofinasowania określony jest zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy 

publicznej.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na 

konkurs/nabór.  

 

 

 

11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 

Poddziałanie 11.2.1 -Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT  

Poddziałanie 11.2.2 -Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT  

Poddziałanie 11.2.3 -Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs  
 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez 

poprawę efektywności realizowanego wsparcia.  

 

Działanie 11.2 -Dokument regulujący sposób realizacji przedsięwzięć w ramach Działania 11.2 

stanowią Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

Obowiązkowy element projektu stanowi realizacja wysokiej jakości praktyk i/lub staży 

zawodowych dla uczniów u pracodawców. Szczegółowe zasady ich organizacji uregulowane 

zostały w ww. Wytycznych.  

W przypadku realizacji form wsparcia zakładających nabycie kompetencji (skierowanych 

zarówno do uczniów, jak i nauczycieli), fakt nabycia kompetencji odbywa się w oparciu o 

jednolite kryteria wypracowane na poziomie krajowym w ramach następujących etapów:  

a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do 

objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,  

b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj. 

efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,  

c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny,  

d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się).  

Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach cross-financingu) w szkołach i 

placówkach edukacyjnych będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość 

inwestycji z EFS.  
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Przykładowe rodzaje projektów  

 

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we 

współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:  

a. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu,  

b. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i 

wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia,  

c. rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem 

społeczno-gospodarczym,  

d. rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

 

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie 

zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 Uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe;  

 Młodociani pracownicy;  

 Szkoły ponadgimnazjalne i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;  

 Szkoły specjalne przyspasabiające do pracy;  

 Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia;  

 Nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu;  

 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami;  

 Doradcy zawodowi i brokerzy edukacyjni;  

 Rodzice i opiekunowie prawni dzieci w wieku szkolnym;  

 Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organy prowadzące szkoły zawodowe;  

 Partnerzy społeczno – gospodarczy.  

 

Udział nauczycieli, kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu będzie 

możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań skierowanych do 

uczniów.  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Podziałanie 11.2.1 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:  

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego;  

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  
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W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Społecznego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego.  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Związek Gmin i 

Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

Poddziałanie 11.2.2 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:  

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego;  

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku;  

Prezydent Miasta Bielska-Białej;  

Prezydent Miasta Częstochowy  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Społecznego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego.  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku lub 

Prezydent Miasta Bielska-Białej lub Prezydent Miasta Częstochowy: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 11.2.3 -Tryb konkursowy  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

Protesty: - Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Do 95%. Maksymalny % poziomu dofinasowania określony jest zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na 

konkurs/nabór.  
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11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego 

rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych 
 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez 

poprawę efektywności realizowanego wsparcia.  

 

Pozostałe warunki realizacji projektów w ramach Działania zostaną uregulowane w Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, które określają 

m.in.:  

- zakres udzielanego wsparcia;  

- grupę docelową;  

- zakres realizacji szkoleń i kursów  

oraz w Regulaminie Konkursu.  

Co do zasady nie przewiduje się występowania pomocy publicznej w ramach Działania. W 

przypadku zaistnienia przesłanek wskazujących na jej wystąpienie, należy zastosować zapisy 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz 

pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na lata 2014-2020.  

Powyższe działanie związane jest ze zwiększeniem powiązania systemu edukacji i umiejętności 

osób z potrzebami rynku pracy, obejmuje formy wsparcia, które pozwolą zwiększyć dostęp do 

edukacji formalnej, jak i różnych form edukacji pozaformalnej. Rozwiązanie to ma pomóc w 

lepszym dopasowaniu oferty kształcenia do potrzeb mieszkańców regionu oraz potrzeb 

gospodarki regionu.  

Limit wydatków związanych z doposażeniem szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt 

niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego nie przekroczy 20% całkowitej alokacji PI 10iv 

(włączając cross-financing).  

Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i materiały 

dydaktyczne będą uzależnione od diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu 

działania oraz będą zgodne ze standardem wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie 

zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 

2014-2020 w obszarze edukacji.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

 

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej 

kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub 

mistrzowskiego;  

2. Kursy umiejętności zawodowych;  

3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych;  

4. Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;  
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5. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych;  

6. Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób 

pozaformalny i nieformalny;  

7. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych 

zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;  

8. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie 

zawodowe warunków kształcenia zawodu;  

9. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we 

współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności 

nauczycieli zawodu.  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:  

1. Szkoły ponadgimnazjalne i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;  

2. Placówki kształcenia ustawicznego;  

3. Placówki kształcenia praktycznego;  

4. Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;  

5. Organy prowadzące szkół objętych katalogiem beneficjentów;  

6. Pracodawcy.  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

1. Osoby dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, 

uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej 

inicjatywy w szkoleniach i kursach;  

2. Młodociani pracownicy;  

3. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i 

doskonalenia zawodowego, szkoły dla dorosłych, szkoły policealne;  

4. Partnerzy społeczno – gospodarczy;  

5. Nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu;  

6. Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia.  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków:  

- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  

Protest jest wnoszony za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na 

zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju 

Regionalnego  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Do 90%. Maksymalny % poziom dofinansowania określany jest zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu – 100 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na 

konkurs/nabór.  

 

 

 

 

 

11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych 
Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT  

Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne - RIT  

Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne - konkurs  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych 

mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich 

kwalifikacjach.  

 

Działanie 11.4 -Wsparcie kierowane jest do osób pracujących tj.:  

a. pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1502 i 1662),  

b. osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 121 i 827) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.  

Zachowując linię demarkacyjną pomiędzy Osiami Priorytetowymi, osoby bezrobotne oraz 

nieaktywne zawodowo będą mogły być wspierane w powyższym zakresie w projektach 

realizowanych w ramach Działań 7.1 oraz 7.2.  

Właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również wspólnicy (w tym 

partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści 

finansowe) oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły ubiegać 

się o wsparcie w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 poprzez oferowane 

usługi w RUR.  

Wsparcie obejmuje działania ukierunkowane na przeprowadzenie formalnej oceny i certyfikacji 

umiejętności i kompetencji osiągniętych przez uczestników wsparcia. W celu zapewnienia 

wysokiej jakości działań realizowanych przy udziale interwencji EFS dążyć się będzie do tego, 

aby system walidacji i certyfikacji stanowił obligatoryjny element działań projektowych.  
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W związku z powyższym:  

a. w przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie umiejętności dotyczących TIK, zakres 

wsparcia obejmuje kursy lub szkolenia kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie 

przez uczestników projektu kompetencji określonych dla różnych poziomów European Computer 

Driving Licence (ECDL);  

b. w przypadku szkoleń i kursów językowych zakres wsparcia obejmuje kursy lub szkolenia 

kończące się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektów określonego 

poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego).  

Zastosowanie przedmiotowego wymogu nie ma na celu wskazywania konkretnego certyfikatu, 

jako jedynego możliwego sposobu potwierdzenia efektów uczenia. Przywołany powyżej ECDL 

odnosi się do minimalnego poziomu kompetencji, który powinny osiągnąć osoby objęte 

wsparciem w ramach projektu. Oznacza to, że projektodawca powinien w ramach działań 

przewidzianych do realizacji w projekcie zapewnić jego uczestnikom/uczestniczkom możliwość 

zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie co najmniej równoważnym, bądź 

szerszym niż zakres przewidziany dla różnych poziomów i rodzajów ECDL.  

 

Aby wykluczyć występowanie w projekcie pomocy publicznej na poziomie indywidualnego 

projektu, szkolenia i kursy łącznie spełniają następujące warunki:  

a. wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu (tj. beneficjent i ewentualni partnerzy 

projektu) są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia;  

b. szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników;  

c. nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych;  

d. pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej 

niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach tego samego projektu.  

W przypadku wdrażania Działania w trybie systemu popytowego, podmiot realizujący 

projekt/Operator i/lub jego Partner/rzy (jeśli dotyczy) zobowiążą się, iż nie będą realizować 

bezpośrednio w ramach projektu zadań merytorycznych tj. form wsparcia wskazanych jako typy 

projektów w punkcie 5, lecz będą zapewniać dostęp do wskazanego wsparcia w oparciu o system 

popytowy.  

 

Pozostałe warunki realizacji projektów w ramach Działania zostaną uregulowane w Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, które określają 

m.in.:  

- zakres udzielanego wsparcia;  

- grupę docelową;  

- zakres realizacji szkoleń i kursów oraz w Regulaminie Konkursu.  

Powyższe działanie związane jest ze zwiększeniem aktywności edukacyjnej osób dorosłych w 

obszarze kompetencji ogólnych o kluczowym charakterze (ICT, języki obce), które są 

fundamentem do dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia się przez 

całe życie.  

Podejmowane w ramach Poddziałania 11.4.1 oraz 11.4.2 przedsięwzięcia stanowią dopełnienie 

kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co 
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oznacza, że projekty w ramach Poddziałania powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz wpisywać się w Strategie ZIT/RIT.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane 

nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze 

umiejętności ICT i znajomości języków obcych.  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.  

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

1. Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące 

do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających 

największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby 

powyżej 50 roku życia;  

2. Placówki kształcenia ustawicznego;  

3. Partnerzy społeczno-gospodarczy  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Poddziałanie 11.4.1 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:  

- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;  

- Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

Protest jest wnoszony za pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy 

wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

Poddziałanie 11.4.2 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków:  

- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;  

- Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku; - Prezydent Miasta Bielska-Białej; - Prezydent Miasta Częstochowy  

Protest jest wnoszony za pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy 

wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 11.4.3 -Tryb konkursowy  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków :  

- Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  

Protest jest wnoszony za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na 

zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju 

Regionalnego  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Do 85%. Maksymalny % poziom dofinansowania określany jest zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu – 100 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na 

konkurs/nabór.  

 

 

12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego 

Poddziałanie 12.1.1 -Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT  

Poddziałanie 12.1.2 -Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT  
 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego.  

 

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.  

Wsparcie inwestycyjne projektów ze środków EFRR ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i 

możliwe będzie wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

Efektem realizowanych inwestycji będzie wzrost upowszechnienia edukacyjnego rozumiany 

jako zwiększenie o minimum jedną nowoutworzoną grupę przedszkolną dla dzieci w wieku 3 i 4 

lat w każdej placówce przedszkolnej objętej wsparciem.  

W ramach Działania 12.1 wspierane będą projekty przyczyniające się do zmniejszania 

terytorialnego deficytu w dostępie do placówek wychowania przedszkolnego na obszarach słabiej 

rozwiniętych (w tym na obszarach wiejskich), jak również na obszarach miejskich (w tym w 

aglomeracjach, np. w niektórych dzielnicach dużych miast).  

W ramach działania realizowane będą inwestycje polegające na przebudowie, budowie 

infrastruktury wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Możliwe będzie 

przeprowadzenie prac związanych z usuwaniem barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt wspomagający proces uczenia się 

osób niepełnosprawnych.  

Warunkiem koniecznym realizacji inwestycji jest posiadanie jasnej wizji i kompleksowego planu 

wykorzystania powstałej infrastruktury z uwzględnieniem analizy ekonomicznej po zakończeniu 

projektu, stanu istniejącej infrastruktury, terytorialnych deficytów w dostępie do placówek 

wychowania przedszkolnego oraz kwestii demograficznych takich jak:  

 liczba dostępnych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat w placówkach przedszkolnych;  
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 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 już grup przedszkolnych);  

 procentowe upowszechnienie wychowania przedszkolnego w danej gminie, w tym 

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

konkursów w 2015 roku, a następnie dla konkursów od 2016r. na podstawie danych z 3 

pełnych lat kalendarzowych, poprzedzających rok ogłoszenia o naborze.)  

 

Ponadto, w przypadku budowy nowego przedszkola należy w dokumentacji aplikacyjnej 

przedstawić informacje o:  

 stanie technicznym istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego,  

 braku możliwości adaptacji istniejącej infrastruktury na placówki wychowania 

przedszkolnego (np. braku możliwości wykorzystania na przedszkola budynków po 

likwidowanych szkołach).  

W ramach interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego będzie możliwa modernizacja 

budynku oraz wyposażenie. Wykaz wyposażenia możliwy do zakupu zostanie doprecyzowany w 

wytycznych obszarowych dla osi priorytetowej XI. dla przedszkoli w ramach EFS.  

W ramach działania dopuszcza się prace polegające na termomodernizacji obiektu i wymianie 

źródła ciepła jako dodatkowy element szerszego projektu dotyczącego przebudowy, budowy, 

wyposażenia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form 

wychowania przedszkolnego. Projekty polegające wyłącznie na termomodernizacji obiektu lub/i 

wymianie źródła ciepła nie są wspierane w ramach Działania 12.1., natomiast możliwe są do 

realizacji w ramach Działania 4.3.  

Za niekwalifikowane uznawane będą koszty zagospodarowania terenu wokół placówek 

wychowania przedszkolnego oraz budowy dróg dojazdowych.  

Wyjątkiem jest budowa placu zabaw, możliwa tylko jako element uzupełniający projekt 

polegający na budowie infrastruktury wychowania przedszkolnego. Koszt budowy/ rozbudowy 

placu zabaw, nie może przekroczyć kwoty 150 000 złotych.  

Bieżące konserwacje oraz remonty placów zabaw są kosztem niekwalifikowanym, z wyłączeniem 

sytuacji gdy infrastruktura zagraża życiu i zdrowiu korzystających z niej osób (zgodnie z 

wymogami BHP).  

Wymienione w tabeli typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów 

partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również 

w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  
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Przykładowe rodzaje projektów  

1. Przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych form wychowania przedszkolnego38 wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w 

tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

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 przedszkolnego  

5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków 

wyznaniowych;  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Poddziałanie 12.1.1 -Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego, Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Prezydent Miasta Bielska-Białej, Prezydent 

Miasta Częstochowy.  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Zarząd Związku Gmin i 

Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Prezydent 

Miasta Bielska-Białej, Prezydent Miasta Częstochowy: protest jest wnoszony za pośrednictwem 

IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział 

Rozwoju Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej.  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  
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Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w 

ramach działania 12.1.nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej 

PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego 

Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o konkursie.  

 

 

12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 12.2.1 -Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT  

Poddziałanie 12.2.2 -Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT  
 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększone kompetencje uczniów szkół kształcących w zawodach  

 

Celem działania są zwiększone kompetencje szkół kształcących uczniów w zawodach, 

realizowane poprzez podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia zawodowego oraz 

zwiększenie jego potencjału i lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb 

pracodawców.  

Wsparcie inwestycyjne projektów ze środków EFRR ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i 

możliwe będzie wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi ze środków EFS.  

Warunkiem koniecznym realizacji inwestycji jest posiadanie jasnej wizji i kompleksowego planu 

wykorzystania powstałej infrastruktury uwzględniających kwestie demograficzne, stan istniejącej 

infrastruktury oraz analizy ekonomiczne po zakończeniu projektu.  

W przypadku szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym) należy uwzględnić 

krajowe priorytety polityki szkolnictwa zawodowego oraz konieczność dopasowania kierunku 

kształcenia do wymagań i potrzeb rynku pracy41 lub specjalizacji regionalnych (Program 

Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 i Regionalna Strategia 

Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020).  

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).  

W ramach działania 12.2 kwalifikowany będzie specjalistyczny sprzęt wspomagający proces 

uczenia się osób niepełnosprawnych. Ponadto kwalifikowane będą również podjazdy oraz windy 

w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Przez wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych należy rozumieć wyposażenie na liście 

utworzonej przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU). 

W ramach działania 12.2 kwalifikowane będą środki trwałe powyżej 3 500 zł.  

Za niekwalifikowane uznawane będą koszty wyposażenia ogólnodydaktycznego (w zakresie 

wyposażenia rekomendowanego przez KOWEZiU) w ramach zawodów, które wnioskodawca 

wykaże we wniosku o dofinansowanie. Ponadto, niekwalifikowane będą koszty takie jak np. 

sprzęt do utrzymania czystości.  
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Rozbudowa, odbudowa, nadbudowa infrastruktury szkolnictwa zawodowego możliwa będzie 

tylko w sytuacji, gdy wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej umieści opis stanu technicznego 

posiadanej infrastruktury oraz wykaże, iż nie ma możliwości zaadaptowania istniejących 

pomieszczeń na sale do praktycznej nauki zawodu.  

W ramach działania 12.2 wsparciem objęte będą prace dostosowawcze polegające na wymianie 

okien i drzwi.  

Za niekwalifikowane uznawane będą koszty:  

zagospodarowania terenu wokół szkół, placówek kształcących w zawodach,  

budowy dróg dojazdowych, wewnętrznych  

W ramach Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, termomodernizacja i wymiana 

źródła ciepła będzie możliwa w sytuacji gdy, projektem objęty zostanie budynek, w całości 

przeznaczony na sale do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędnymi pomieszczeniami do 

przechowywania urządzeń przenośnych wykorzystywanych podczas praktyk, szatnią, 

sanitariatami, pokojem socjalnym dla uczniów. Ponadto w ramach działania dopuszcza się w/w 

prace jako dodatkowy element szerszego projektu. Projekty polegające wyłącznie na 

termomodernizacji obiektu lub/i wymianie źródła ciepła nie są wspierane w ramach Działania 

12.2., natomiast możliwe są do realizacji w ramach Działania 4.3.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Przebudowa, budowa40, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z 

zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

W ramach działania 12.2 kwalifikowane będą środki trwałe powyżej 3 500 zł.  

 

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;  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Poddziałanie 12.2.1 -Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zarząd 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  
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W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

Poddziałanie 12.2.2 -Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zarząd 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku, Prezydent Miasta Bielska-Białej, Prezydent Miasta Częstochowy  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

Prezydent Miasta Bielska-Białej, Prezydent Miasta Częstochowy: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej.  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia o konkursie  

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania 

dofinansowania w ramach działania 12.2. nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać 

konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich 

miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu 

miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o konkursie.  
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Priorytety dostępne dla podmiotów innych niż przedsiębiorstwa 

 

 

 

1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

 

Budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badawczej, 

służącej realizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami  

 

Typ beneficjentów  

Projekty mogą być realizowane przez następujące podmioty:  

1. Jednostki naukowe  

2. Konsorcja naukowe  

3. Konsorcja naukowo-przemysłowe  

4. Konsorcja, których liderem jest jednostka naukowa z udziałem podmiotów:  

 Uczelnie  

 Jednostki naukowe  

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych  

 Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 

leczniczej  

 Fundacje  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie 

może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się 

średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich 

kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o konkursie.  

 

 



Regionalny Program Operacyjny dla woj. Górnośląskiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z 07.05.2015. 

 

72 

1.3 Profesjonalizacja IOB 
 

Cel i uzasadnienie działania  

Ulepszone otoczenie proinnowacyjne przedsiębiorstw  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Wsparcie profesjonalizacji wysokospecjalistycznych usług doradczych świadczonych przez 

IOB dla przedsiębiorców  

2. Budowa i wyposażenie niezbędnej infrastruktury (w tym laboratoria) istniejących IOB  

3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji  

 

Typ beneficjentów  

1. Instytucje Otoczenia Biznesu  

2. Samorząd Województwa w partnerstwie z:  

 Instytucjami Otoczenia Biznesu  

 Instytucjami naukowo-badawczymi  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie 

może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się 

średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich 

kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o konkursie.  

 

 

2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych 
 

Cel i uzasadnienie działania  

Większa dostępność e-usług publicznych  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i 

przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.  

2. Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i 

kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.  

3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych 

usług publicznych z obszaru e-zdrowia.  
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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 publicznego  

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  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia o ogłoszenia o 

konkursie/wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.  

 

Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie 

może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się 

średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich 

kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o konkursie/wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.  

 

 

3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP 
Poddziałanie 3.1.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT  

Poddziałanie 3.1.2 - Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT  

Poddziałanie 3.1.3 - Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców - 

konkurs  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Ulepszone warunki do rozwoju MŚP  

 

Przykładowe rodzaje projektów  
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Poddziałanie 3.1.1 oraz Poddziałanie 3.1.2 - 1. Kompleksowe przygotowanie terenów 

inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z 

możliwością ich promocji  

Poddziałanie 3.1.3 - Wsparcie profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców  

 

Typ beneficjentów  

Poddziałanie 3.1.1  oraz Poddziałanie 3.1.2: 

 Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości  

 Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości  

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 Jednostki sektora finansów publicznych  

Poddziałanie 3.1.3 -  

 Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości  

 Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie 

może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się 

średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich 

kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o konkursie.  

 

 

3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania 

przedsiębiorczości 
 

Cel i uzasadnienie działania  

W ramach działania wspierane będą usługi przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz 

średnich przedsiębiorstw w formie zwiększenia dostępu  

przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych.  

Instrumenty finansowe będą ukierunkowane przede wszystkim na rozwój przedsiębiorstw poprzez 

wzmacnianie podstawowej działalności lub realizację nowych projektów lub wchodzenie na nowe 

rynki. Instrumenty finansowe będą zatem wspierać inwestycje zarówno w środki trwałe oraz 

wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy, pod warunkiem powiązania z 

inwestycją rozwojową.  

Działanie pozwoli na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, poprawę pozycji rynkowej i 

wzrost obrotów firm ubiegających się o powyższe wsparcie.  
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Instrumenty zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości są rozumiane w ramach RPO WSL 

2014-2020 jako ponadregionalne, regionalne i lokalne fundusze poręczeniowe, mikropożyczkowe 

oraz inne instrumenty finansowe.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wkład programu w fundusze poręczeniowe, pożyczkowe oraz inne instrumenty finansowe 

wspierające rozwój MŚP na rynku  

 

Typ beneficjentów  

Podmioty wdrażające instrumenty finansowe  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

 

 

 

 

4.1 Odnawialne źródła energii 
Poddziałanie 4.1.1 - Odnawialne źródła energii - ZIT  

Poddziałanie 4.1.2 - Odnawialne źródła energii - RIT  

Poddziałanie 4.1.3 - Odnawialne źródła energii - konkurs  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł 

odnawialnych  

 

Typ beneficjentów  

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  
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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.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej.  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie 

może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się 

średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich 

kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o konkursie.  

 

 

4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 
Poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej - ZIT  

Poddziałanie 4.3.2 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej - RIT  

Poddziałanie 4.3.3 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej – OSI  

Poddziałanie 4.3.4 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej - konkurs  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym  
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Przykładowe rodzaje projektów  

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych.  

2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub 

podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.  

3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.  

 

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;  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

 

Poddziałanie 4.3.1 -  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zarząd 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego W 

przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 4.3.2 -  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zarząd 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku, Prezydent Miasta Bielska-Białej, Prezydent Miasta Częstochowy  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

Prezydent Miasta Bielska-Białej, Prezydent Miasta Częstochowy: protest jest wnoszony za 
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pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 4.3.3 -  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protesty nie obejmują trybu pozakonkursowego  

Poddziałanie 4.3.4 

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej.  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie/wezwaniu do złożenia wniosku o dofinasowanie.  

 

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia o konkursie  

 

Minimalna/Maksymalna kwota wsparcia (jeśli dotyczy)  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie 

może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się 

średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich 

kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia 

wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o konkursie.  

 

 

4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 
Poddziałanie 4.5.1 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT  

Poddziałanie 4.5.2 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT  

Poddziałanie 4.5.3 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - konkurs  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 4.5.1 –  
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1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. 

zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, 

budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów).  

2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).  

3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.  

4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.  

 

Poddziałanie 4.5.2 –  

1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. 

zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, 

budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów).  

2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).  

3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.  

4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.  

 

Poddziałanie 4.5.3 -  

1. Budowa i przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej.  

2. Zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego.  

 

Typ beneficjentów  

 

Poddziałanie 4.5.1 –  

W zakresie niskoemisyjnego transportu:  

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;  

W zakresie poprawy efektywności oświetlenia w gminach:  

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. Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego  

 

Poddziałanie 4.5.2 –  

W zakresie niskoemisyjnego transportu:  

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  
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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;  

 

W zakresie poprawy efektywności oświetlenia w gminach:  

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. Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego;  

 

Poddziałanie 4.5.3 -  

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;  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

 

Poddziałanie 4.5.1 

Tryb Konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zarząd 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego 

 

Poddziałanie 4.5.2. 

Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zarząd 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku, Prezydent Miasta Bielska-Białej, Prezydent Miasta Częstochowy  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  
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W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

Prezydent Miasta Bielska-Białej, Prezydent Miasta Częstochowy: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 4.5.3  

Tryb Konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego,  

Protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej.  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w 

ramach działania nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej 

PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego 

Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o naborze.  

 

 

5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 
Poddziałanie 5.1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa ZIT  

Poddziałanie 5.1.2 - Gospodarka wodno-ściekowa RIT  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z 

dyrektywą ścieków komunalnych  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

 

1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i 

modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.  

2. Budowa i modernizacja oczyszczalni  
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ścieków komunalnych.  

3. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych  

4. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę  

 

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  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

 

Poddziałanie 5.1.1 

Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zarząd 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

Poddziałanie 5.1.2  

Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zarząd 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku, Prezydent Miasta Bielska-Białej, Prezydent Miasta Częstochowy  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

Prezydent Miasta Bielska-Białej, Prezydent Miasta Częstochowy: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej.  
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Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia o konkursie  

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w 

ramach działania 5.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej 

PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego 

Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o konkursie.  

 

 

5.2 Gospodarka odpadami 
Poddziałanie 5.2.1 - Gospodarka odpadami ZIT  

Poddziałanie 5.2.2 - Gospodarka odpadami RIT  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych i niebezpiecznych (azbest).  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.  

2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.  

 

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. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;  

5. Towarzystwa budownictwa społecznego.  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Poddziałanie 5.2.1 –  

Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zarząd 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  
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W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

Poddziałanie 5.2.2 -  

Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zarząd 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w 

Rybniku, Prezydent Miasta Bielska-Białej, Prezydent Miasta Częstochowy  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

Prezydent Miasta Bielska-Białej, Prezydent Miasta Częstochowy: protest jest wnoszony za 

pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany 

przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej.  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w 

ramach działania 5.2 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej 

PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego 

Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o konkursie.  
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5.3 Dziedzictwo kulturowe 
Poddziałanie 5.3.1 - Dziedzictwo kulturowe - konkurs  

Poddziałanie 5.3.2 - Dziedzictwo kulturowe - OSI  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

2. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów przynależnych do 

Szlaku Zabytków Techniki  

 

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.  

 

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Poddziałanie 5.3.1 –  

Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego;  

Protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 5.3.2 -  

Tryb pozakonkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego;  

Protesty nie obejmują trybu pozakonkursowego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  
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85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej.  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Maksymalna wartość pojedynczego projektu wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych.  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych projektu złożonego do 

dofinansowania w ramach działania 5.3. nie może przekroczyć 5 mln EUR. Aby dokonać 

konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich 

miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie  sześciu 

miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o konkursie.  

 

 

5.4 Ochrona różnorodności biologicznej 

Poddziałanie 5.4.1 - 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT  

Poddziałanie 5.4.2 - 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI  

Poddziałanie 5.4.3 - 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb 

pozakonkursowy  
 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej w regionie  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Kompleksowe projekty z zakresu ochrony, poprawy i odtwarzania stanu siedlisk 

przyrodniczych i populacji gatunków.  

2. Zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowanie obcych gatunków inwazyjnych.  

3. Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej.  

4. Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy 

infrastruktury użytku publicznego.  

 

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. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;  
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6. Parki krajobrazowe.  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Poddziałanie 5.4.1 -Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego;  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Wydział 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, protesty dla trybu konkursowego: Wydział 

Rozwoju Regionalnego  

W przypadku gdy podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków jest Zarząd Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego: protest dla trybu 

konkursowego jest wnoszony za pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy 

wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Poddziałanie 5.4.2 -Tryb pozakonkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protesty nie obejmują trybu pozakonkursowego  

 

Poddziałanie 5.4.3 -Tryb pozakonkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protesty nie obejmują trybu pozakonkursowego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych 

źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej.  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie/ wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia o konkursie  

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w 

ramach działania 5.4 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej 

PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego 

Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o konkursie.  
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5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych 
 

Cel i uzasadnienie działania  

Lepsze wyposażenie służb ratowniczych  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i 

usuwania skutków klęsk żywiołowych  

 

Typ beneficjentów  

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

2. Organizacje pozarządowe  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej.  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość projektu na etapie ogłoszenia o konkursie.  

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w 

ramach działania 5.5 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej 

PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego 

Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o konkursie.  
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6.1 Drogi wojewódzkie 
 

Cel i uzasadnienie działania  

Lepsza dostępność głównych szlaków drogowych województwa  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich.  

 

Typ beneficjentów  

Jednostki Samorządu Terytorialnego  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy  

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty wynikające z Regionalnego Planu 

Transportowego, projektu Regionalnego Planu Transportowego lub Action Planu. Funkcję 

Regionalnego Planu Transportowego spełnia Strategia Rozwoju Systemu Transportu 

Województwa Śląskiego wraz z dokumentem wdrożeniowym w zakresie budowy dróg 

wojewódzkich.  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków – Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protesty: Wydział Rozwoju Regionalnego.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej.  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

 

6.2 Transport kolejowy 
 

Cel i uzasadnienie działania  

Lepsze warunki wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Zakup taboru kolejowego.  

2. Modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych.  
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Typ beneficjentów  

1. Jednostki Samorządu Terytorialnego  

2. PKP PLK S.A.  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy  

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty wskazane w Kontrakcie Terytorialnym dla 

Województwa Śląskiego. Dodatkowo, realizowane mogą być tylko projekty znajdujące sią na 

liście w regionalnym planie transportowym, a do czasu jego opracowania mogą być realizowane 

tylko projekty, które znalazły się i zostały uzasadnione w tzw. Action Planie dla spełnienia 

warunkowości ex-ante, przyjętym przez KE.  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protest: Wydział Rozwoju Regionalnego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej.  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy.  

 

 

7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

Poddziałanie 7.1.1 -Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących 

pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT  

Poddziałanie 7.1.2 -Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących 

pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT  

Poddziałanie 7.1.3 -Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących 

pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs  

Poddziałanie 7.1.4 -Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących 

pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES  
 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia  

 

Przykładowe rodzaje projektów  
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Poddziałanie 7.1.1, Poddziałanie 7.1.2, Poddziałanie 7.1.3: 

1. 25Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w 

zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)26:  

a. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w 

zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;  

b. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z 

kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie 

planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i 

kwalifikacji zawodowych.  

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano 

potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym m.in.:  

a. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na 

rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. 

poprzez wysokiej jakości szkolenia.  

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 

wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.:  

a. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w 

zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy 

wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży 

i Praktyk;  

b. wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego 

pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania 

zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym 

zatrudnieniem).  

4. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, 

nieaktywnych zawodowo i pracodawców:  

a. pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa w art. 36 

ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149) 

oraz inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej.  

 

Poddziałanie 7.1.4  

1. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, 

nieaktywnych zawodowo i pracodawców m.in.:  

a usługi EURES określone w przepisach krajowych oraz Unii Europejskiej dla osób bezrobotnych 

i/lub nieaktywnych zawodowo (w tym pośrednictwo pracy, publikacje dot. upowszechniania ofert 

zatrudnienia w mediach, poradnictwo zawodowe, wsparcie w zakresie tłumaczenia dokumentów 

aplikacyjnych i certyfikatów potwierdzających posiadane przez kandydata kwalifikacje, szkolenia 

językowe, warsztaty lub/i rozmowy indywidualne nt. warunków życia i pracy w wybranym kraju, 

ryczałt na przejazd oraz zakwaterowanie w związku z podjęciem pracy za granicą);  

b usługi EURES określone w przepisach krajowych oraz Unii Europejskiej dla polskich 

pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem kandydata z innego państwa UE/EOG;  
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c usługi EURES określone w przepisach krajowych oraz Unii Europejskiej dla pracodawców z 

UE/EOG oraz osób poszukujących pracy (w tym organizacja spotkań rekrutacyjnych, wydarzeń 

rekrutacyjnych, targów pracy).  

 

Typ beneficjentów  

Poddziałanie 7.1.1, Poddziałanie 7.1.2, Poddziałanie 7.1.3: 

W odniesieniu do typów operacji 1-3:  

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:  

 agencje zatrudnienia;  

 instytucje szkoleniowe;  

 instytucje dialogu społecznego;  

 instytucje partnerstwa lokalnego;  

 Lokalne Grupy Działania.  

 

W odniesieniu do typu 4 operacji:  

Wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c 

ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 149), po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej 

ustawy.  

 

Poddziałanie 7.1.4 -Samorząd Województwa Śląskiego – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

projektów oraz przyjmowanie protestów  

Poddziałanie 7.1.1 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków: - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;  

- Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego  

Protest jest wnoszony za pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy 

wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

Poddziałanie 7.1.2 -Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków: - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;  

- Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku - Prezydent Miasta Bielska-Białej - Prezydent Miasta Częstochowy  

Protest jest wnoszony za pośrednictwem IP na zasadach unormowanych w art. 56 ustawy 

wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju Regionalnego  

Poddziałanie 7.1.3 -Tryb konkursowy  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków : - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;  

Protest jest wnoszony za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na 

zasadach unormowanych w art. 56 ustawy wdrożeniowej i rozpatrywany przez Wydział Rozwoju 

Regionalnego  

Poddziałanie 7.1.4 -Tryb pozakonkursowy  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków : - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  
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Protesty nie obejmują trybu pozakonkursowego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane Wnioskodawcy przez właściwą instytucję)  

Do 95%. Maksymalny % poziom dofinansowania określany jest zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy publicznej.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN.  

 

 

7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i 

pozostających bez zatrudnienia 
 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Instrumenty i usługi wskazane w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149) realizowane przez powiatowe urzędy 

pracy 

 

Typ beneficjentów  

Powiatowe urzędy pracy z terenu województwa śląskiego  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb pozakonkursowy  

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków  

– Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  

Protesty nie obejmują trybu pozakonkursowego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

100%  

(projekty prefinansowane w całości ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych w roku 

budżetowym na realizację przez samorządy powiatowe programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej)  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy) Nie dotyczy  
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9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie 

Poddziałanie 9.3.1 -Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty 

konkursowe  

Poddziałanie 9.3.2 -Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb 

pozakonkursowy  
 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w regionie  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Poddziałanie 9.3.1 - 

1. Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz 

efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz wspieranie powstawania i 

stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej;  

2. Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za 

pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na zakładanie 

przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu 

dodatkowych miejsc pracy;  

3. Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji 

obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych;  

4. Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych 

źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość 

społeczną oraz uzupełniająco instytucji wspierających ekonomię społeczną.  

 

Poddziałanie 9.3.2 - 

1. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej, w tym:  

a. tworzenie regionalnej sieci współpracy OWES,  

b. inicjowanie współpracy na rzecz ekonomii społecznej,  

c. wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej,  

d. kreowanie i promocja marki ekonomii społecznej w regionie, w tym w zakresie stosowania 

odpowiedzialnych zamówień publicznych.  

 

Typ beneficjentów  

Poddziałanie 9.3.1 -Akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów ekonomii 

społecznej (OWES)  

Poddziałanie 9.3.2 -Samorząd Województwa Śląskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  
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Tryb konkursowy  

Podmioty odpowiedzialne za nabór i ocenę wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  

Poddziałanie 9.3.1 -Do 95%. Maksymalny % poziomu dofinasowania określony jest zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy 

publicznej.  

Poddziałanie 9.3.2 -Do 85%. Maksymalny % poziomu dofinasowania określony jest zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy 

publicznej.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN  

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na 

konkurs/nabór.  

 

 

12.3 Instytucje popularyzujące naukę 
 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona liczba osób odwiedzających instytucje paramuzealne.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Przebudowa, budowa, remont obiektów wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym 

przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

Typ beneficjentów  

Jednostka samorządu terytorialnego  

 

Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór i ocenę 

wniosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb pozakonkursowy  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  

Nabór i ocena wniosków: Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Protesty nie obejmują trybu pozakonkursowego  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)  
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85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej.  

Ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa zostanie określone na etapie ogłoszenia o 

konkursie.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w 

ramach działania 12.3. nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej 

PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego 

Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy bezpośrednio 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.  

IZ RPO WSL może ustalić wartość minimalną wydatków kwalifikowalnych projektu na etapie 

ogłoszenia o konkursie.  

 

 


