Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2014- 2020

Alokacja RPO WSL
2014 – 2020

EFS
978 mln €

EFRR
2 498,9 mln €

w sumie 3 476,9 mln €

Alokacja RPO WSL
2014 – 2020

2 244,4
mln €

1 107,8
mln €

RPO

ZIT/RIT
124,7
mln €
OSI

w sumie 3 476 937 134 €

Podział alokacji w RPO WSL
2014-2020 (EUR)
Lp.

Oś Priorytetowa

%

EUR

I Nowoczesna gospodarka

7,05

245 150 658

II Cyfrowe Śląskie

2,76

96 000 000

8,78

305 262 417

IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 22,92

796 776 955

III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP
V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

5,99

208 163 836

13,60

473 000 000

VII Regionalny rynek pracy

6,45

224 399 455

VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

5,40

187 758 656

IX Włączenie społeczne

7,51

260 993 378

X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

8,44

293 437 140

XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

5,61

194 894 146

XII Infrastruktura edukacyjna

2,33

81 100 493

XIII Pomoc techniczna

3,16

110 000 000

100

3 476 937 134

VI Transport

Suma

Instytucja Zarządzająca
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
WYDZIAŁ
EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO
Zadania wdrożeniowe
EFRR

WYDZIAŁ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zadania zarządzania programem
Pion wyodrębniony
w ramach WRR
CERTYFIKACJA
WYDATKÓW

Instytucja pośrednicząca
ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Wdrażanie zadań dla przedsiębiorców

WYDZIAŁ
EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO
Zadania wdrożeniowe
EFS

Instytucja pośrednicząca
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
Wdrażanie zadań
związanych z rynkiem pracy, edukacją
zawodową; kształcenie ustawiczne

Struktura RPO WSL
2014-2020
I Nowoczesna
gospodarka
II Cyfrowe śląskie
III
Konkurencyjność
MŚP

V Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów
VI Transport

IV Efektywność
energetyczna,
OZE i gospodarka
niskoemisyjna

Koncentracja tematyczna EFRR

VII Regionalny
rynek pracy
VIII Regionalne
kadry gospodarki
opartej na wiedzy
IX Włączenie
społeczne
XI Wzmocnienie
potencjału
edukacyjnego

EFS

X Rewitalizacja
oraz
infrastruktura
społeczna i
zdrowotna
XII Infrastruktura
edukacyjna

Wynikające
z EFS

Tryby wyboru projektów

Tryby wyboru

Konkursowy (w tym
ZIT/RIT)

Projekty Kluczowe

Pozakonkursowy

Projekty systemowe
(EFS)

Instrumenty Inżynierii
Finansowej

Obszar Strategicznej
Interwencji (Bytom,
Radzionków)

Ramowa ścieżka
wyboru projektów ZIT/RIT
Nabór wniosków [IOK: IZ RPO WSL/IP WUP we współpracy IP ZIT/RIT]
Weryfikacja wymogów formalnych/Ocena formalna [IZ RPO/IP WUP, ŚCP]
Ocena merytoryczna [eksperci lub IZ RPO WSL/IP WUP/IP ZIT/RIT]
1) ocena w oparciu
o kryteria zgodności
ze Strategią ZIT (ZIT/RIT
lub eksperci)

Konieczność spełnienia kryteriów dostępu i osiągnięcia
ustalonej minimalnej liczby punktów w obu częściach oceny.

2) ocena w oparciu
o pozostałe kryteria
merytoryczne (IZ/WUP
lub eksperci)

 waga kryteriów zgodności ze Strategią ZIT/RIT – 50%,

Wynik na podstawie średniej ważonej (EFRR)/sumy
punktów (EFS) dla wszystkich kryteriów ocenianych
w trakcie oceny merytorycznej, przy tym:
 waga pozostałych kryteriów – 50%.
Opracowanie rankingu końcowego.

Przyjęcie listy projektów wybranych do dofinansowania
przez IP ZIT/RIT oraz IZ RPO WSL

Osie priorytetowe
I.

Nowoczesna gospodarka

II. Cyfrowe śląskie
III. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP
IV. Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna
V.

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

VI. Transport
VII. Regionalny rynek pracy
VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

IX. Włączenie społeczne
X. Rewitalizacja i infrastruktura społeczna i zdrowotna
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
XII. Infrastruktura edukacyjna

Oś I. Nowoczesna gospodarka
 tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza
badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach
 rozwój strategicznej infrastruktury B+R
w jednostkach publicznych
 prace badawczo-rozwojowe prowadzone
przez przedsiębiorstwa zakończone wdrożeniem
wyników prac B+R
 zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw
do podejmowania działalności B+R i innowacyjnej
 wsparcie IOB, przyczyniających się do podnoszenia
jakości świadczonych usług

Wszystkie przedsięwzięcia w ramach osi priorytetowej I
muszą być zgodne z RIS WSL 2013-2020

Oś II. Cyfrowe śląskie

 wsparcie rozwoju oraz zwiększenie dostępu
obywateli i przedsiębiorców
do cyfrowych usług publicznych
 wsparcie cyfryzacji, w tym digitalizacji
zasobów kulturowych, naukowych,
planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych

Realizowane projekty z zakresu e-administracji
powinny być zintegrowane
z platformami: e-PUAP i PEUP (SEKAP)
oraz zakładać kompatybilność
z innymi systemami wyższego i niższego rzędu.

Oś III. Wzmocnienie
konkurencyjności MŚP
 rozwój profesjonalnych usług świadczonych
na rzecz przedsiębiorców
 tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach
typu brownfield
 innowacje w MŚP
 technologie informacyjno-komunikacyjne
w działalności gospodarczej
 rozwój MŚP przy udziale instrumentów zwrotnych

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie będzie
obejmowało dostępu do Internetu dla przedsiębiorstw.

Oś IV. Efektywność energetyczna,
OZE i gospodarka niskoemisyjna
 budowa i przebudowa infrastruktury służącej
do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł
odnawialnych
 poprawa efektywności energetycznej w MŚP
 modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
likwidacja „niskiej emisji”

 budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury
transportu zbiorowego
 budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii
w wysokosprawnej kogeneracji

Przedsięwzięcia winny wpisywać się między innymi
w strefy zdiagnozowane w wojewódzkim programie ochrony
powietrza.

Oś V. Ochrona środowiska
i efektywne
wykorzystywanie zasobów

 budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków
komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci
kanalizacji deszczowej, oczyszczalni ścieków komunalnych
 budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę
 prace konserwatorskie, restauratorskie,
roboty budowlane dla obiektów wpisanych
do rejestru zabytków
 ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej,
ochrona i rekultywacja gleby, oraz wspieranie usług
ekosystemowych poprzez program „natura 2000”
czy zieloną infrastrukturę

Oś VI. Transport
 budowa i przebudowa dróg wojewódzkich
 zakup taboru na potrzeby
transportu kolejowego
 budowa, przebudowa liniowej
infrastruktury kolejowej

Wsparcie w infrastrukturę drogową
dotyczyć będzie projektów
w największym stopniu poprawiających
dostępność dróg sieci TEN-T

Oś VII. Regionalny rynek pracy
 instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji
wsparcia oraz pomocy w zakresie
określenia ścieżki zawodowej
 instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu
doświadczenia zawodowego wymaganego
przez pracodawców jak i przedsiębiorców
 bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 preferencyjne pożyczki dla osób planujących
rozpoczęcie działalności gospodarczej
 wsparcie typu outplacement
dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem,
przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych
z przyczyn dotyczących zakładu pracy

EFS

Oś VIII. Regionalne kadry
gospodarki opartej na wiedzy
 wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów
opieki nad dzieckiem do lat 3
 zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi
dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji
 dostarczenie usług rozwojowych doradczych,
szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa
 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

EFS

Wsparcie skoncentrowane
na popytowym kreowaniu miejsc pracy.
Zgodność branż z RIS Województwa Śląskiego
na lata 2013-2020.

Oś IX. Włączenie społeczne

 kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin,
grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji
 kompleksowe programy integracji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych
 działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług
społecznych (w tym opiekuńczych dla osób zależnych,
wsparcia rodziny), usług zdrowotnych
 koordynacja rozwoju ekonomii społecznej

EFS

Kierunki wsparcia zostaną określone zgodnie
z Krajowym Programem Przeciwdziałania
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.

Oś X. Rewitalizacja i infrastruktura
społeczna i zdrowotna

 projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności
do świadczeń ochrony zdrowia
 przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu adaptacji ich
na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione

 kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Oś X. Rewitalizacja i infrastruktura
społeczna i zdrowotna
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego

i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Priorytet inwestycyjny 9a
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu
zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp
do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych
oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych
• Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów)
w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne,
wspomagane i chronione
• Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów)
w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług
społecznościowych

Oś X. Rewitalizacja i infrastruktura
społeczna i zdrowotna
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego

i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

Tryb konkursowy dla poddziałań
10.2.1, 10.2.2, 10.2.4;
Procedura pozakonkursowa dla poddziałania
10.2.3

Alokacja: 51 393 205,00 Euro

Oś X. Rewitalizacja i infrastruktura
społeczna i zdrowotna
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego
i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Realizacja Działania 10.2
prowadzona będzie w ramach 4 poddziałań:
1. Poddziałanie 10.2.1 – ZIT
2. Poddziałanie 10.2.2 – RIT
3. Poddziałanie 10.2.3 – OSI
4. Poddziałanie 10.2.4 – wsparcie działań wynikających
z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie
i rybackie

Oś X. Rewitalizacja i infrastruktura
społeczna i zdrowotna
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego

i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych


realizowane są w oparciu o istniejącą infrastrukturę w powiązaniu
z procesem aktywizacji zawodowej



nie ma możliwości budowy nowych obiektów



Kosztem kwalifikowalnym mogą być prace budowlane obejmujące części
wspólne całego budynku, jeśli w konsekwencji realizacji projektu większa
część budynku przeznaczona zostanie na lokale socjalne, wspomagane
lub chronione



dopuszczają zagospodarowanie otoczenia do pułapu 10% kosztów
kwalifikowanych



w ramach obszarów strategicznej interwencji (OSI) wsparciem zostanie
objęte miasto Bytom

Oś X. Rewitalizacja i infrastruktura
społeczna i zdrowotna
Poddziałania 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego
oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT/RIT/OSI
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
10. Lokalne Grupy Działania

Dot. tylko 10.2.4

Oś X. Rewitalizacja i infrastruktura
społeczna i zdrowotna
Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Priorytet inwestycyjny 9b
Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich
społeczności i obszarów miejskich i wiejskich
• Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach
poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
• Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za
wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z
zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
• Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w
zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego
otoczenia.

Oś X. Rewitalizacja i infrastruktura
społeczna i zdrowotna

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Procedura konkursowa dla poddziałań
10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.5;
procedura pozakonkursowa dla poddziałania
10.3.4

Alokacja: 130 433 082,00 Euro

Oś X. Rewitalizacja i infrastruktura
społeczna i zdrowotna
Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Realizacja Działania 10.3
prowadzona będzie w ramach 5 poddziałań:
1. Poddziałanie 10.3.1 – ZIT
2. Poddziałanie 10.3.2 – RIT
3. Poddziałanie 10.3.3 - Konkurs
4. Poddziałanie 10.3.4 - OSI
5. Poddziałanie 10.3.5 – wsparcie działań wynikających z Lokalnych
Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Oś X. Rewitalizacja i infrastruktura
społeczna i zdrowotna

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych


wynikają ze Strategii ZIT/RIT



wynikają z Lokalnych Programów Rewitalizacji



uzależnione są od realizacji projektów, finansowanych w ramach EFS



nie ma możliwości budowy nowych budynków



dopuszcza się roboty budowlane w zdegradowanych budynkach
dotyczące tkanki mieszkaniowej (części wspólne budynków)
tylko jako część większego projektu



projekt, którego jedynym elementem jest estetyzacja parku
jest niekwalifikowalny



w ramach obszarów strategicznej interwencji (OSI) wsparciem
zostanie objęte miasto Bytom i Radzionków.

Oś X. Rewitalizacja i infrastruktura
społeczna i zdrowotna
Poddziałania 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5 Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych – ZIT/RIT/konkurs/OSI
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
10.Lokalne Grupy Działania

Dot. tylko 10.3.5

Oś X. Rewitalizacja i infrastruktura
społeczna i zdrowotna
Działanie 10.4
Poprawa stanu środowiska miejskiego
Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej
ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich
Priorytet inwestycyjny 9b
Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich
społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

1. W ramach działania zostanie wybrany jeden lub kilka Funduszy
Funduszów lub operator instrumentów wyłoniony w trybie
konkursowym w rozumieniu Ustawy PZP

Oś X. Rewitalizacja i infrastruktura
społeczna i zdrowotna
Działanie 10.4
Poprawa stanu środowiska miejskiego
Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej
ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Procedura konkursowa
zgodnie z zapisami art. 38 pkt 4 Rozp. UE 1303/2013

Alokacja: 48 000 000,00 Euro

Oś X. Rewitalizacja i infrastruktura
społeczna i zdrowotna
Działanie 10.4
Poprawa stanu środowiska miejskiego
Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej
ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

BENEFICJENCI
1.Podmioty wdrażające instrumenty finansowe
2.Instytucje finansowe

Oś XI. Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego
 zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej zwiększające liczbę miejsc przedszkolnych
oraz podnoszące jakość edukacji

 działania przygotowujące uczniów, do efektywnego
wejścia na rynek pracy, w tym rozwijanie kreatywności,
innowacyjności i pracy zespołowej
oraz kompetencji kluczowych
 szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych
zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem
lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji
 poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach
prowadzących kształcenie zawodowe
we współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami

EFS

Oś XII.
Infrastruktura edukacyjna
 przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego
wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia,
w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
 przebudowa, budowa, remont laboratoriów,
sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem
wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych
 inwestycja w infrastrukturę instytucji upowszechniającej
naukę i postawy innowacyjne

Ważne, aby stworzyć dla uczniów takie warunki,
które pozwolą na ich lepsze odnalezienie się
na konkurencyjnym rynku pracy.

Kluczowe kwestie sprawnego
wdrażania RPO WSL 2014-2020

wdrażanie

dobre przygotowanie i sprawna realizacja projektów
terminowe osiąganie wskaźników realizacji programu
roczne rozliczenia finansowe; 2016 – wypełnienie zasady n+3
sprawne wydatkowanie funduszy na kategoriach interwencji
pomoc publiczna
sprawna kontrola / korekty na projektach

2018: Pierwszy audyt programu

Pomniejszenie alokacji
Powiększenie alokacji - KRW

Szczegóły na stronie:

www.rpo.slaskie.pl

Dziękuję za uwagę

