
Wstępny zarys obszarów wsparcia w ramach RPO 2014-2020  

 
LP. Nazwa osi 

priorytetowej 

(wspierane 

obszary) 

Cele tematyczne 

realizowane przez oś* 

Priorytety inwestycyjne realizowane przez 

oś* 

Przykładowe obszary wsparcia Podział wsparcia wg 

funduszy** 

EFRR  

100% 

EFS  

100% 

1 Konkurencyjność 

przedsiębiorstw i 

innowacje 

1. Wzmacnianie 

badań naukowych, 

rozwoju 

technologicznego i 

innowacji 

2. Zwiększenie 

dostępności, 

stopnia 

wykorzystania i 

jakości technologii 

informacyjno–

komunikacyjnych 

3. Podnoszenie 

konkurencyjności 

MŚP, sektora 

rolnego oraz 

sektora 

rybołówstwa i 

akwakultury. 

Priorytet 1.2. 

promowanie inwestycji przedsiębiorstw w 

B+I, rozwój powiązań między 

przedsiębiorstwami, centrami B+R i 

szkołami wyższymi (…), wspieranie badań 

technologicznych i stosowanych, linii 

pilotażowych, działań w zakresie wczesnej 

walidacji produktów i zaawansowanych 

zdolności produkcyjnych i pierwszej 

produkcji w dziedzinie kluczowych 

technologii (...) 

 

Priorytet 2.2. 

rozwój produktów i usług opartych na TIK, 

handlu elektronicznego oraz zwiększanie 

zapotrzebowania na TIK 

 

Priorytet 2.3. 

wzmacnianie zastosowania technologii 

komunikacyjno-informacyjnych dla e-

administracji, e-learningu, e-integracji, e-

kultury i e-zdrowia 

 

Priorytet 3.1. 

promowanie przedsiębiorczości, w 

szczególności poprzez ułatwianie 

gospodarczego wykorzystywania nowych 

1. Wsparcie tworzenia infrastruktury B+R w 

przedsiębiorstwach (w tym tworzenie CBR). 

2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw 

(wsparcie prac B+R realizowanych przez 

przedsiębiorstwa, „fundusz ograniczania ryzyka”). 

3. Zakup wyników prac B+R/technologii, praw do 

własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, 

know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy 

technicznej związanej z wdrażanym produktem, lub 

usługą („bon na innowacje”). 

4. Wsparcie uzyskania praw wyłącznych dla własnych 

rozwiązań technicznych. 

5. Finansowanie powstawania i działalności spółek 

komercjalizujących badania naukowe. 

6. Wsparcie MŚP na początkowych etapach wzrostu, 

których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych 

rozwiązaniach. 

7. Staże pracowników naukowych uczelni i instytutów 

badawczych w przedsiębiorstwach. 

8. Stypendia naukowe krajowe i zagraniczne. 
9. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MŚP niezbędne 

do rozwoju działalności B+R prowadzonej przez 

przedsiębiorców. 

10. Promocja współpracy nauki i biznesu, promocja 

innowacyjności oraz internacjonalizacji jako źródła 

konkurencyjności gospodarki. 

11. Finansowanie powstawania i rozwoju nowych 

przedsiębiorstw (w tym usługi doradcze i szkoleniowe, 

38%  



pomysłów oraz wspieranie tworzenia 

nowych firm, w tym również przez 

inkubatory przedsiębiorczości  

 

Priorytet 3.2. 

opracowywanie i wdrażanie nowych modeli 

biznesowych dla MŚP, w szczególności w 

celu internacjonalizacji 

 

Priorytet 3.3. 

wspieranie tworzenia i rozszerzania 

zaawansowanych zdolności w zakresie 

rozwoju produktów i usług 

 

Priorytet 3.4. 

wspieranie zdolności MŚP do udziału  w 

procesach wzrostu i innowacji 

„broker szkoleniowy”). 

12. Rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do 

wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług. 

13. Zróżnicowanie produkcji lub świadczenia usług 

przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych 

dodatkowych produktów /usług. 

14. Działania mające na celu dokonywanie zasadniczych 

zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie 

świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na 

rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług przy 

jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia. 

15. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 

pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi 

potrzebami przedsiębiorstw. 

16. Promocja przedsiębiorstw na rynkach 

międzynarodowych (finansowanie udziału 

przedsiębiorstw na wystawach, targach, itp.). 

17. Wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej 

przedsiębiorstw (finansowanie misji gospodarczych, 

wizyt studyjnych, itp.). 

18. Profesjonalizacja usług IOB oraz w ograniczonym 

zakresie rozwój niezbędnej infrastruktury parków 

naukowo-technologicznych, centrów transferu 

technologii, spółek celowych, akademickich 

inkubatorów przedsiębiorczości itp. 

19. Usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów 

zarządzających parkami przemysłowymi, inkubatorami 

przedsiębiorczości i innymi instytucjami o podobnym 

charakterze (IOB). 

20. Rozwój klastrów regionalnych. 

21. Zasilenie funduszy pożyczkowych, poręczeniowych i 

kapitałowych. 

22. Wsparcie dla przedsiębiorców (głównie MŚP) 

w zakresie: rozwoju produktów i usług opartych na 

TIK, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel 



elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług 

elektronicznych odpowiadających ich potrzebom, 

wprowadzania procesów modernizacyjnych. 

23. Wsparcie rozwoju usług elektronicznych administracji, 

jej funkcjonowania oraz rozwój  

i zwiększenie dostępu do usług publicznych 

świadczonych drogą elektroniczną. 

24. Wsparcie digitalizacji całości wspólnego dziedzictwa 

kulturowego, naukowego i edukacyjnego oraz rozwój 

systemu instytucji i narzędzi zapewniających jego 

archiwizację, a także zapewnienie powszechnego, 

otwartego dostępu w postaci cyfrowej do zasobów 

dziedzictwa kulturowego. 

25. Realizacja i rozwój programu edukacji cyfrowej jako 

kluczowego elementu edukacji. 

2 Energia przyjazna 

środowisku 

4. Wspieranie 

przejścia na 

gospodarkę 

niskoemisyjną we 

wszystkich 

sektorach. 

Priorytet 4.1. 

promowanie produkcji i dystrybucji 

odnawialnych źródeł energii 

 

Priorytet 4.2. 

promowanie efektywności energetycznej i 

użycia OZE przez przedsiębiorstwa 

Priorytet 4.3. 

 

wspieranie efektywności energetycznej i 

wykorzystywania odnawialnych źródeł 

energii w budynkach publicznych i sektorze 

mieszkaniowym 

 

Priorytet 4.5. 

promowanie strategii niskoemisyjnych dla 

wszystkich typów obszarów, w 

szczególności na obszarach miejskich, w tym 

wspieranie zrównoważonego transportu 

miejskiego oraz podejmowania 

1. Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych – podział w oparciu o moc instalowanej 

elektrowni/jednostki. 

2. Budowa oraz modernizacja sieci dystrybucyjnych 

niskiego i średniego napięcia umożliwiających 

przyłączanie jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego 

Systemu Elektroenergetycznego – wsparcie 

powiązane z działaniem na poziomie regionalnym. 

3. Biokomponenty i biopaliwa, zakłady do produkcji 

urządzeń OZE oraz biopaliwa. 

4. Wsparcie MŚP w zakresie efektywności energetycznej 

MŚP (zmniejszenie strat energii, ciepła, wody). 

5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 
wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na 
energooszczędne w zakresie związanym m.in. z: 

 ociepleniem obiektu, 

 wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia 
na energooszczędne, 

 przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą 
źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, 

12%  



odpowiednich działań adaptacyjnych i 

mitygacyjnych 

 

Priorytet 4.7. 

promowanie wysokosprawnej kogeneracji 

energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o 

popyt na użytkową energię cieplną 

 

systemów wodno-kanalizacyjnych, 

 instalacja OZE w modernizowanych energetycznie 
budynkach, 

 instalacja systemów chłodzących, w tym również z 
OZE. 

6. Wsparcie wynikające z planów niskoemisyjnych dla 

poszczególnych typów obszarów, stanowiące 

uzupełnienie projektów realizowanych z poziomu 

krajowego. W przypadku miast i ich obszarów 

funkcjonalnych projekty realizowane mogą być w 

formule ZIT. Przykładowo działania obejmujące 

wsparcie: sieci ciepłowniczych i chłodniczych, 

oświetlenie, inwestycji w zakresie budownictwa 

pasywnego. 

7. Podział w oparciu o moc zainstalowaną:  
a) Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. 
b) Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE. 
c) Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania 

ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione 

jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu. 

 

3 Ochrona 

środowiska  i 

efektywne 

wykorzystanie 

zasobów 

 

5. Promowanie 

dostosowania do 

zmiany klimatu, 

zapobiegania 

ryzyku i 

zarzadzania 

ryzykiem 

6. Ochrona 

środowiska 

naturalnego i 

wspieranie 

efektywności 

wykorzystania 

Priorytet 5.2. 

promowanie inwestycji ukierunkowanych 

na konkretne rodzaje ryzyka, 

zapewniających odporność na klęski 

żywiołowe oraz stworzenie systemów 

zarządzania klęskami żywiołowymi 

 

Priorytet 6.1. 

zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie 

inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, 

tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z 

prawa unijnego 

 

1. Rozwój form małej retencji. 

2. Organizacja systemów wczesnego reagowania 

i ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia 

zjawisk katastrofalnych (głównie sprzęt do 

powadzenia akcji ratowniczych (wyposażenie 

jednostek ratowniczych) i usuwania skutków 

katastrof. 

3. Kompleksowe działania skierowane na poprawę 

gospodarowania odpadami komunalnymi m.in. 

poprzez ograniczenie wytarzania odpadów 

komunalnych, promowanie ponownego 

wykorzystania, wdrażanie technologii odzysku i 

ostatecznego unieszkodliwiania odpadów 

16%  



zasobów Priorytet 6.2. 

zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie 

inwestycji w sektorze gospodarki wodnej, 

tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z 

prawa unijnego 

 

Priorytet 6.3. 

ochrona promocja i rozwój dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego 

 

Priorytet 6.4. 

ochrona i przywrócenie różnorodności 

biologicznej , ochrona i rekultywacja gleby 

oraz promowanie usług ekosystemowych, w 

tym programu natura 2000 oraz zielonej 

infrastruktury 

 

Priorytet 6.5. 

działania mające na celu poprawę stanu 

środowiska miejskiego, w tym rekultywacja 

terenów poprzemysłowych i redukcja 

zanieczyszczenia powietrza 

komunalnych - podział inwestycji ze względu na liczbę 

obsługiwanej ludności –  poniżej 500 tys. 

mieszkańców; w oparciu o WPGO. 

4. Kompleksowa poprawa gospodarowania odpadami 

innymi niż komunalne, w tym infrastruktura w 

zakresie odpadów niebezpiecznych oraz 

niebezpiecznymi (w tym azbestem)  - podział 

inwestycji ze względu na liczbę obsługiwanej ludności 

(poniżej 500 tys.); w oparciu o WPGO  (bez 

uwzględnienia instalacji do utylizacji). 

5. Likwidacja dzikich wysypisk i mogilników. 

6. Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej, 

w tym wyposażenie aglomeracji w odpowiednie 

systemy odbioru ścieków komunalnych, budowę 

oczyszczalni ścieków bądź poprawa parametrów już 

istniejących oczyszczalni, wsparcie dla gospodarki 

osadami ściekowymi – podział interwencji w oparciu 

o obecnie aktualizowany KPOŚK (do 10 tys. RLM). 

7. Budowa i modernizacja linii wodociągowych (systemy 

zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania 

wody). 

8. Zakup urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, 

instalacje kontrolno-pomiarowe), zakupu i remontu 

urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, 

uzdatnianiu i przesyłowi wody. 

9. Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów 

dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych. 

10. Przebudowa i renowacja instytucji kultury oraz 

obiektów zabytkowych (m.in. muzea, skanseny, 

budowle, zespoły budynków w tym budynki sakralne); 

dostosowanie ich do działalności kulturalnej, ew. 

połączonej z komercyjną. 

11. Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja 

muzealiów, starodruków itp., wsparcie i rozwój 

centrów informacji kulturalnej i promocji kultury,  



promocja kultury. 

12. Parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody: podniesienie 

standardu bazy technicznej i wyposażenia parków 

krajobrazowych i rezerwatów przyrody. 

Opracowywanie planów/ programów ochrony dla 

obszarów cennych przyrodniczo. 

13. Projekty w zakresie tworzenia centrów ochrony 

różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i 

pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime np. banki 

genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, koparki. 

14. Projekty dotyczące działalności gospodarczej 

wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze wraz z 

promocją np. stawy widokowe, tereny 

wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne dla ich 

zagospodarowania na cele turystyczne. 

15. Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury 

związanej z ochroną, przywróceniem właściwego 

stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na 

terenach chronionych). 

16. Wsparcie MŚP: wsparcie inwestycji dotyczących 

poprawy jakości powietrza dla sektora MŚP, w tym 

instalacje i urządzenia (np. filtry) do redukcji 

zanieczyszczeń powietrza (pyłowe, gazowe), systemy 

monitoringu powietrza. 

17. Inwestycje dotyczące hałasu (monitoringu hałasu). 

18. Rekultywacja terenów poprzemysłowych, w tym: 

likwidowanie izolacji tych obszarów od pozostałych 

przestrzeni miejskich, zabezpieczenie przed 

niekontrolowanym przedostaniem się zanieczyszczeń 

przemysłowych do wód gruntowych, zatrzymanie 

dalszej degradacji tych terenów, poprawa estetyki 

przestrzeni miejskiej, udostępnienie terenów dla 

mieszkańców (np. dla celów rekreacyjnych), ożywienie 

terenów poprzemysłowych poprzez wprowadzenie na 

teren rewitalizowany nowych inwestycji. 



19. Systemy pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz 

systemy informowania mieszkańców o poziomach 

zanieczyszczeń. 

 

4 Mobilność 

regionalna i 

ekologiczny 

transport 

 

7. Promowanie 

zrównoważonego 

transportu i 

usuwanie 

niedoborów 

przepustowości w 

działaniu 

najważniejszych 

infrastruktur 

sieciowych. 

4. Wspieranie 

przejścia na 

gospodarkę 

niskoemisyjną we 

wszystkich 

sektorach. 

Priorytet 4.5. 

promowanie strategii niskoemisyjnych dla 

wszystkich typów obszarów, w 

szczególności na obszarach miejskich, w tym 

wspieranie zrównoważonego transportu 

miejskiego oraz podejmowania 

odpowiednich działań adaptacyjnych i 

mitygacyjnych 

 

Priorytet 7.2. 

zwiększanie mobilności regionalnej poprzez 

łączenie węzłów drugorzędnych i 

trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T 

 

Priorytet 7.3. 

rozwój przyjaznych dla środowiska i 

niskoemisyjnych systemów transportu, 

włączając transport śródlądowy, morski, 

porty i połączenia multimodalne 

 

Priorytet 7.4. 

rozwój i rehabilitacja kompleksowego, 

nowoczesnego i interoperacyjnego systemu 

transportu kolejowego 

1. Wsparcie wynikające z planów niskoemisyjnych dla 

poszczególnych typów obszarów, stanowiące 

uzupełnienie projektów realizowanych z poziomu 

krajowego. W przypadku miast i ich obszarów 

funkcjonalnych projekty realizowane mogą być w 

formule ZIT.  

2. Zrównoważona mobilność miejska - budowa, 

przebudowa infrastruktury transportu publicznego, 

zakup niskoemisyjnego taboru trolejbusowego i 

autobusowego, przebudowa infrastruktury miejskiej 

w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach 

miast. 

3. Budowa, przebudowa dróg wojewódzkich i 

ewentualnie powiatowych i gminnych w sieci 

kompleksowej TEN-T oraz stanowiących połączenie do 

sieci TEN-T, w tym inwestycje na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych 

drogach (ITS). 

4. Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych 

systemów transportu. 

5. Budowa, modernizacja, rehabilitacja sieci kolejowej i 

infrastruktury dworcowej poza siecią TEN-T,  zakup i 

modernizacja taboru kolejowego dla połączeń 

wojewódzkich. 

 

17%  

5 Przedsiębiorczość i 

uczenie się przez 

całe życie 

 

8. Wspieranie 

zatrudnienia i 

mobilności 

pracowników 

(oprócz działań 

systemowych) 

Priorytet 8.1 (EFRR) 

rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz 

wsparcie inwestycyjne dla 

samozatrudnienia, mikroprzedsiębiorstw 

oraz rozwoju firm 

1. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy działania na 

rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ich 

lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy.  

2. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego, w tym 

doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy. 

3. Wspieranie mobilności zawodowej. 

13% 

76% 



9. Wspieranie 

włączenia 

społecznego i 

walka z ubóstwem 

(oprócz działań 

systemowych) 

10. Inwestowanie w 

edukację, 

umiejętności i 

uczenie się przez 

całe życie (oprócz 

działań 

systemowych) 

 

Priorytet 8.5. (EFS) 

zapewnianie dostępu do zatrudnienia 

osobom poszukującym pracy i nieaktywnym 

zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych 

inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników 

 

Priorytet 8.6. (EFS) 

trwała integracja na rynku pracy ludzi 

młodych bez pracy, zwłaszcza tych którzy 

nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu 

(NEET) 

 

Priorytet 8.7. (EFS) 

samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz 

tworzenie nowych miejsc pracy 

 

Priorytet 8.8. (EFS) 

równouprawnienie płci oraz godzenie życia 

zawodowego i prywatnego 

 

Priorytet 8.9. (EFS) 

adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

 

Priorytet 8.10. (EFS) 

aktywne i zdrowe starzenie się 

 

Priorytet 9.3. (EFRR) 

wspieranie przedsiębiorczości społecznej 

 

Priorytet 9.4. (EFS) 

aktywna integracja, w szczególności w celu 

poprawy zatrudnialności 

 

4. Wspieranie usług opieki osobami zależnymi oraz 

poprawa dostępu do usług opiekuńczych.  

5. Wdrożenie elastycznych form zatrudnienia. 

6. Wspieranie aktywizacji kobiet powracających na rynek 

pracy. 

7. Programy na rzecz integracji osób i rodzin 

z dysfunkcjami ukierunkowane na aktywizację 

społeczno-zawodową.  

8. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych 

pracowników.  

9. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych.  

10. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MŚP w obszarach 

pozwalających na ich rozwój.  

11. Programy outplacement.  

12. Programy przekwalifikowania pracowników długotrwale 

pracujących w warunkach negatywnie wpływających na 

zdrowie. 

13. Programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej i programy 

zdrowotne służące wspieraniu aktywności zawodowej.  

14. Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i 

analiz dotyczących adaptacyjności, zatrudnienia i  

integracji społecznej. 

15. Dotacje inwestycyjne dla firm, które rozpoczęły 

prowadzenie działalności gospodarczej ze środków EFS.   

16. Preferencyjne pożyczki/dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. 

17. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

18. Dotacje na spłatę pożyczki (do 20% wartości pożyczki). 

19. Tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości 

społecznej, w tym  wsparcie tworzenia przedsiębiorstw 

społecznych. 

20. Dotacje inwestycyjne dla podmiotów ekonomii 

społecznej w powiązaniu z działaniami realizowanymi z 

EFS. 



Priorytet 9.8. (EFS) 

Wspieranie gospodarki społecznej i 

przedsiębiorstw społecznych 

 

Priorytet 10.1. (EFS) 

Zapobieganie i ograniczenie 

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej 

oraz zapewnienie równego dostępu do 

dobrej jakości edukacji przedszkolnej, 

podstawowej i ponadpodstawowej 

 

Priorytet 10.3. (EFS) 

poprawę dostępności uczenia się przez całe 

życie, podniesienie umiejętności i 

kwalifikacji pracowników i osób 

poszukujących pracy, zwiększenie 

dopasowania systemów kształcenia i 

szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez 

poprawę jakości kształcenia i szkolenia 

zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie 

systemów uczenia się poprzez praktyczną 

naukę zawodu realizowaną w ścisłej 

współpracy z pracodawcami 

 

Priorytet 10.4. (EFRR) 

inwestycje w edukację, umiejętności i 

uczenie się przez całe życie poprzez rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

21. Rozwój sieci wsparcia ekonomii społecznej. 

22. Tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz 

rozwoju ekonomii społecznej. 

23. Wsparcie osób wykluczonych/ zagrożonych 

wykluczeniem społecznym przez podmioty ekonomii 

społecznej. 

24. Edukacja przedszkolna i w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach infrastruktura przedszkolna w powiązaniu 

z działaniami realizowanymi z EFS. 

25. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.  

26. Wzrost jakości edukacji w szkołach prowadzących 

kształcenie ogólne. 

27. Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego.  

28. Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, w 

tym kształcenie  i doskonalenie zawodowe nauczycieli.  

29. Infrastruktura edukacyjna  w powiązaniu z działaniami 

realizowanymi z EFS. 

30. Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i 

analiz dotyczących edukacji w regionie. 

6 Spójność społeczna 

 

9.Wspieranie 

włączenia społecznego 

i walka z ubóstwem 

(oprócz działań 

systemowych) 

Priorytet 9.1. (EFRR) 

inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i 

społeczną, które przyczyniają się do rozwoju 

krajowego, regionalnego i lokalnego, 

zmniejszania nierówności w zakresie stanu 

zdrowia oraz przejścia z usług 

instytucjonalnych do usług na poziomie 

1. Infrastruktura ochrony zdrowia powiązana ze 

zidentyfikowanymi na poziomie krajowym obszarami 

deficytów (choroby: układu krążenia, układu ruchu, 

onkologiczne) oraz odzwierciedlające potrzeby 

regionalne – w powiązaniu z działaniami 

realizowanymi z EFS. 

2. Infrastruktura usług społecznych, w tym ośrodki 

6% 



społeczności lokalnych 

 

Priorytet 9.2. (EFRR) 

wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności i obszarów miejskich 

i wiejskich 

 

Priorytet 9.5. (EFS) 

integracja społeczności marginalizowanych 

takich jak Romowie 

 

Priorytet 9.7. (EFS) 

ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych 

oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług społecznych 

świadczonych w interesie ogólnym 

 

Priorytet 9.9. (EFS) 

lokalne strategie rozwoju realizowane przez 

społeczność 

wsparcia, placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

mieszkania chronione i zdrowotnych, w tym 

podmiotów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

psychiatrycznej, długoterminowej, ZOL, ZPO  - w 

powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS. 

3. Spersonalizowane i zintegrowane usługi pomocy 

społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, usługi 

opiekuńcze i zdrowotne, w celu zwiększenia ich 

dostępności. 

4. Wsparcie organizacji opieki nad osobami zależnymi. 

5. Kompleksowa rewitalizacja w oparciu o Lokalne Plany 

Rewitalizacji (działania inwestycyjne na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych). 

6. Programy na rzecz integracji społeczności 

marginalizowanych.  

7. Działania na rzecz aktywności społeczności lokalnych i 

rozwoju lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem 

społeczności marginalizowanych. 

7 Pomoc techniczna    4%  

8 Pomoc techniczna     4% 

* W projekcie rozporządzenia ogólnego art.9 dotyczącego okresu programowania 2014-2020 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006) Komisja Europejska, 

uwzględniając określiła kierunki interwencji wsparcia z funduszy europejskich, poprzez wskazanie 11 celów tematycznych oraz odpowiadających im priorytetów inwestycyjnych. 

** W 100% EFS i w 100% EFRR uwzględniono również środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

 

 



Załącznik 1 

RING-FENCINGI - Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014 – 2020 

Oś Priorytetowa (CT) 
Realizowane 

w Osi CT 

Ring-fencing – minimalny 
poziom koncentracji wg 
projektów rozporządzeń 

Szacowany udział środków w RPO WL 
2014-2020 

Dla danego 
celu 

Ring-fencing dla 
RPO WL 2014-2020 (80% EFRR/20% 

EFS) EFRR EFS 

1. Konkurencyjność przedsiębiorstw 
i innowacje 

1, 2, 3  
50% EFRR na 

szczeblu 
krajowymi 

38%  50% EFRR 

2. Energia przyjazna środowisku 4 

10% EFRR na 
szczeblu 

krajowym (Oś 2 
i 4)ii 

12%  12% EFRR 

3. Ochrona środowiska 
i efektywne wykorzystanie zasobów 

5, 6  16%   

4. Mobilność regionalna 
i ekologiczny transport 

4, 7  17%   

5. Przedsiębiorczość i uczenie się przez 
całe życie 

8, 9, 10 

20% EFS 
na 

szczeblu 
krajowym 
na CT 9 

iii
 

20-25% 
środków 

strukturalnych 
na CT 8, 9 i 10

iv
 

60% EFS 
dla PO 

na max. 
4 pr. 

inwest. Z 
CT 8, 9 i 

10 
v
 

4% 90% 
RF zachowany 

RF zachowany 
(20%) 

 
RF zachowany 

(priorytety 
inwestycyjne: 
8.5, 8.9, 9.4, 

10.1) 

6. Spójność społeczna 9 9% 6%  

7. Pomoc techniczna   4%   
8. Pomoc techniczna    4%  

  100%vi 100%vii  
 

 

                                                           
i Art. 4 ust. 1 projektu rozporządzenia EFRR – co najmniej 50% całkowitych środków EFRR na szczeblu krajowym powinno być przeznaczone na jeden lub więcej z 
celów tematycznych wymienionych w punkcie 1 ,2, 3 i 4 w artykule 9 rozporządzenia (…). 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
ii Art. 4 ust. 1 projektu rozporządzenia EFRR – co najmniej 10% całkowitych środków  EFRR na szczeblu krajowym powinno być przeznaczone na cel tematyczny 
wymieniony w punkcie 4 w artykule 9 rozporządzenia (…). 
 
iii Art. 4 ust. 2 projektu rozporządzenia EFS - Co najmniej 20 % całkowitych zasobów EFS w każdym państwie członkowskim przypisuje się do celu tematycznego 
„wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” określonego w art. 9 ust. 9 rozporządzenia (…). 
 
iv  Art. 84 ust. 3 projektu rozporządzenia ogólnego – Państwo członkowskie powinno skoncentrować środki na cele tematyczne wskazane w punkcie 8, 9 I 10 artykułu 

9 z minimalnym poziomem pomiędzy 20 – 25 % środków funduszy strukturalnych.  

v
 Art. 4 ust.3 pkt. C projektu rozporządzenia EFS - państwa członkowskie przeznaczają 60 % przydziału dla EFS dla każdego programu operacyjnego na maksymalnie 

cztery priorytety inwestycyjne określone w art. 3 ust. 1 (tzn. priorytety inwestycyjne w ramach 4 celów tematycznych EFS – 8, 9, 10, 11). 
 
vi
 W 100% EFRR uwzględniono również środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

vii
 W 100% EFS uwzględniono również środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 


