
Czym są Programy Regionalne? 

Poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych. 

Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów. 

Fundusze zarządzane są w tym przypadku nie przez władze centralne, a instytucje 

samorządowe – czyli zarządy województw. 

Środki unijne w programach regionalnych: 

 Dolnośląskie - 2,25 mld euro 

 Kujawsko-Pomorskie - 1,9 mld euro 

 Lubelskie - 2,23 mld euro 

 Lubuskie - 0,9 mld euro 

 Łódzkie - 2,25 mld euro 

 Małopolskie - 2,87 mld euro 

 Mazowieckie - 2,08 mld euro 

 Opolskie - 0,9 mld euro 

 Podkarpackie - 2,1 mld euro 

 Podlaskie - 1,21 mld euro 

 Pomorskie - 1,86 mld euro 

 Śląskie - 3,47 mld euro 

 Świętokrzyskie - 1,36 mld euro 

 Warmińsko-Mazurskie - 1,72 mld euro 

 Wielkopolskie - 2,45 mld euro 

 Zachodniopomorskie - 1,6 mld euro 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
 

Zgodnie z RPO WSL 2014-2020 realizowane będą zadania w ramach następujących 

priorytetów: 

 Priorytet I. Nowoczesna gospodarka 

 Priorytet II. Cyfrowe śląskie 

 Priorytet III. Konkurencyjności MŚP 

 Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna 

 Priorytet V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 

 Priorytet VI. Transport 

 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy 

 Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

 Priorytet IX. Włączenie społeczne 

 Priorytet X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 

 Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

 Priorytet XII. Infrastruktura edukacyjna 

 Priorytet XIII. Pomoc techniczna 

 

 

 
 

http://rpo.slaskie.pl/dokument/rpo_wsl_2014_2020_przyjety_przez_ke_18_12_2014_r


Dla kogo jest Program? 

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa 

śląskiego można korzystać na dwa sposoby: 

bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt 

oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez 

kogoś innego (np. w szkoleniach).  

Kto bezpośrednio może ubiegać się o dofinansowanie? 

Z Regionalnego Programu dla województwa śląskiego finansowane są różnorodne projekty. W 

zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określono, kto dokładnie może z niego 

skorzystać. 

Grupy podmiotów, które mogą występować o dotacje z Regionalnego Programu dla 

województwa śląskiego: 

1.  Mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa 

2.  Jednostki Samorządu Terytorialnego 

3.  Służby publiczne inne niż 

administracja: 

 Instytucje integracji i pomocy społecznej 

 Instytucje kultury i sportu 

 Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę 

wodną 

 Instytucje rynku pracy 

 Jednostki rządowe i samorządowe 

ochrony środowiska 

 Lasy Państwowe, parki narodowe i 

krajobrazowe 

 Rządowe organizacje turystyczne 

 Straż pożarna i służby ratownicze 

 Urzędy Morskie 

 Wymiar sprawiedliwości 

 Zarządcy dróg 

 Jednostki doradztwa rolniczego 

4.  Instytucje ochrony zdrowia: 

 Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 

mające umowę z NFZ 

 Publiczne zakłady opieki zdrowotnej 

 Uzdrowiska 

5. Instytucje wspierające biznes:  

 Instytucje finansowe 

 Instytucje otoczenia biznesu 

 Izby gospodarcze 

 Organizacje zrzeszające pracodawców 

6. Instytucje nauki i edukacji: 

 Jednostki naukowe 

 Ośrodki kształcenia dorosłych 

 Przedszkola i instytucje opieki 

 Szkoły i inne placówki oświatowe 

 Uczelnie wyższe 

7. Partnerstwa: 

  Klastry 

  Konsorcja naukowo-przemysłowe 

  Partnerstwa Publiczno-Prywatne 

8. Przedsiębiorstwa realizujące cele 

publiczne: 

 Kolej 

 Organizatorzy i operatorzy transportu 

towarowego 

 Podmioty zarządzające terenami 

inwestycyjnymi 

 Porty lotnicze 

 Porty śródlądowe i morskie 

 Przedsiębiorstwa świadczące usługi 

publicznego transportu zbiorowego 

 Spółki wodne 

9. Organizacje społeczne i związki 

wyznaniowe: 

 Centra aktywności lokalnej 



 Kluby sportowe, centra sportu 

 Kościoły i związki wyznaniowe 

 Niepubliczne inwestycje kultury i sportu 

 Niepubliczne podmioty integracji i 

pomocy społecznej 

 Organizacje pozarządowe 

 Podmioty ekonomii społecznej 

 Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe 

 Związki zawodowe 

 

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie? 

Z Funduszy Europejskich mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy społeczne, 

które nie ubiegają się bezpośrednio o dotację, ale mogą brać udział w projektach, na które 

wsparcie uzyskał inny podmiot, instytucja itp. W ten sposób można wziąć udział np. w 

szkoleniach, kursach, studiach, starać się o usługę rozwojową dla firmy lub dofinansowanie 

czy pożyczkę na założenie działalności gospodarczej. 

Tego rodzaju projekty kierowane są przede wszystkim do: 

- osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, 

- osób do 25 roku życia, 

- osób w wieku 50+, 

- mam wracających na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dzieci, 

- osób niepełnosprawnych, 

- mieszkańców mniejszych miejscowości, 

- właścicielu i pracowników przedsiębiorstw. 

 

Co można zrealizować? 

Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu dla województwa śląskiego są 

realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dofinansowanie mogą 

otrzymać różnorodne rodzaje projektów. 

Na co fundusze? 

Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa śląskiego, skierowana 

będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających 

przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po 

przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia. 

Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na 

wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę 

lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie 

edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane 

będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i 

naukowcami. 

 

 



Co można zrealizować? 

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego 

Programu dla województwa śląskiego zostały dokładnie określone w samym programie oraz 

szczegółowym opisie jego priorytetów. Do głównych obszarów i typów projektów, na które w 

najbliższych latach przeznaczymy dofinansowanie, należą: 

NOWOCZESNA GOSPODARKA 

 wdrożenie w firmie własnych lub zakupionych wyników badań naukowych; 

 wsparcie transferu wiedzy i praw niematerialnych ze świata nauki do biznesu poprzez 

pobudzenie współpracy przedsiębiorców z naukowcami; 

 wsparcie pozyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań 

technicznych; 

 inwestycje w infrastrukturę badawczą w przedsiębiorstwach; 

 wsparcie usług innowacyjnych oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu działające 

w regionie, np. w postaci doradztwa lub dostępu do laboratoriów dla firm. 

WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRM 

 wsparcie na wprowadzenie przez mikro, małe i średnie firmy nowego lub znacząco 

ulepszonego produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji wraz z 

promocją innowacyjnych rozwiązań; 

 powiększenie oferty poręczeń i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

poprzez dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych oraz innych instytucji 

specjalizujących się w usługach finansowych; 

 uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield (w tym 

kompleksowe uzbrojenie terenu) w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych; 

 rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków 

wspierających przedsiębiorczość akademicką; 

 kompleksowe wsparcie rozwoju klastrów regionalnych i lokalnych przyczyniające się do 

wzmocnienia współpracy pomiędzy jego członkami, jak również umacniania pozycji 

kastra i jego członków na arenie międzynarodowej. 

RYNEK PRACY 

 poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu m.in. poprzez 

dokształcanie ich kadr; 

 wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. 

CYFROWE ŚLĄSKIE  

 zapewnienie dostępności usług publicznych drogą elektroniczną, np. umożliwienie 

załatwiania spraw urzędowych on-line; 

 utworzenie i udostępnianie treści cyfrowych stanowiących zasoby publiczne, również w 

wyniku digitalizacji istniejących zasobów; 
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 wsparcie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności 

biznesowej, zmierzające do wytwarzania lub udoskonalenia e-usług lub produktów 

cyfrowych; 

 wparcie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych do usprawnienia 

prowadzonej działalności gospodarczej, w tym – do zarządzania przedsiębiorstwem. 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I 

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

 budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych ; 

 ograniczenie liczby gospodarstw używających do ogrzewania materiałów 

zanieczyszczających powietrze, np. pieców węglowych, kominków, itp. poprzez wymianę 

lub modernizację pieców bądź podłączanie budynków do sieci cieplnych; 

 termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynkach 

mieszkalnych oraz instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych 

energetycznie budynkach; 

 instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności 

publicznej; 

 poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych; 

 budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. 

zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Park&Bike). 

OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW 

 budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz wody 

deszczowej, oczyszczalni ścieków i systemów zaopatrzenia w wodę; 

 budowa lub rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także 

instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych; 

 unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest; 

 ochrona różnorodności biologicznej poprzez budowę, modernizację i doposażenie 

ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, kampanie 

informacyjno-edukacyjne; 

 poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez inwestycje przyczyniające się do likwidacji 

istotnych problemów gospodarczych i społecznych między innymi na obszarach 

poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich oraz innych zdegradowanych 

obiektach. 

TRANSPORT 

 budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury drogowej regionu, czyli dróg wojewódzkich 

oraz powiatowych stanowiących połączenie do głównych dróg tworzących sieć TEN-T; 

 zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego. 

REWITALIZACJA 

 przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu adaptacji ich na mieszkania 

socjalne, wspomagane i chronione; 
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 ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty 

budowlane przy zabytkach i w ich otoczeniu wraz z promocją obiektu oraz zabezpieczenie 

obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń; 

 przebudowa lub remont obiektów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich i 

pokolejowych z zagospodarowaniem ich otoczenia; 

 zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów oraz 

zdegradowanych budynków, co ma przyczynić się do likwidacji istotnych problemów 

gospodarczych i społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z 

Lokalnego Programu Rewitalizacji; 

 zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Centrów Usług 

Społecznych. 

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA I ZDROWOTNA 

 budowa lub przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym 

wyposażeniem; 

 budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal do 

praktycznej nauki zawodu (wraz z usuwaniem barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych); 

 zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez zakup wyposażenia i 

modernizację placówek ochrony zdrowia. 
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