Wstępny projekt programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
Priorytety

Inteligentne Śląskie

Cel szczegółowy
(i) Zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz
wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Fundusz

(ii) Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów

EFRR

(III) ) Zwiększenie wzrostu i konkurencyjności MŚP, w tym poprzez
inwestycje produkcyjne
(iv) Rozwijanie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji,
transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej
(ii) Promowanie odnawialnych źródeł energii
(iv) Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu,
zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe
(v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej

Ekologiczne Śląskie

(vi) Wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

EFRR

EFRR
EFRR
EFRR
EFRR
EFRR
EFRR
EFRR

(vii) Wzmocnienie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, zielonej
infrastruktury w szczególności w środowisku miejskim oraz redukcja emisji i EFRR
zanieczyszczeń
(viii) Promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
Mobilne Śląskie

Społeczne Śląskie

EFRR

(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej
EFRR
mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym
(i) poprawa dostępu do zatrudnienia dla wszystkich osób poszukujących
pracy, zwłaszcza osób młodych i długotrwale bezrobotnych, oraz dla osób
EFS
biernych zawodowo, a jednocześnie promowanie samozatrudnienia i
gospodarki społecznej
(ii) modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i
przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia
terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz
dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku
pracy, zmian w karierze zawodowej i mobilności

EFS

(iii bis) wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i
przedsiębiorców do zmian oraz aktywnego i zdrowego starzenia się i
zdrowego, dobrze przystosowanego środowiska pracy, w którym
przeciwdziała się czynnikom ryzyka dla zdrowia

EFS

90 000 000,0
190 000 000,0
23 000 000,0
108 700 000,0
108 600 000,0
37 400 000,0
22 300 000,0
19 400 000,0

22 300 000,0
212 900 000,0
301 240 000,0

90 000 000,0

80 000 000,0

(v) promowanie równego dostępu i możliwości ukończenia wysokiej jakości
i włączającej edukacji i szkoleń, w szczególności dla grup znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki, poprzez edukację i
EFS
szkolenie ogólne i zawodowe, aż do poziomu szkolnictwa wyższego, a także
edukacji i uczenia się dorosłych, w tym ułatwianie mobilność edukacyjnej
dla wszystkich

(vii) aktywna integracja w celu promowania równych szans i aktywnego
uczestnictwa oraz poprawy szans na zatrudnienie

EFS

(viii) promowanie integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw
trzecich i społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie

EFS

(ix) zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i
przystępnych cenowo usług; modernizacja systemów zabezpieczenia
społecznego, w tym promowanie dostępu do ochrony socjalnej oraz
poprawa dostępności, efektywności i odporności systemów ochrony
zdrowia i usług opieki długoterminowej

EFS

(ii) Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu
społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój infrastruktury

EFRR

(iii) Zwiększenie integracji społeczno-ekonomicznej marginalizowanych
społeczności, migrantów i grup w niekorzystnej sytuacji poprzez
zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi społeczne

EFRR

(iv) zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie
odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki
zdrowotnej, oraz wspieranie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki
rodzinnej i środowiskowej
(iv bis) Wzmocnienie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym,
włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

140 000 000,0

30 000 000,0

(vi) wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych
możliwości poprawy umiejętności i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z
uwzględnieniem umiejętności cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i
EFS
zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy,
ułatwianie zmian kariery i promowanie mobilności zawodowej

Śląskie dla mieszkańca

Alokacja EUR

130 000 000,0

70 000 000,0
60 000 000,0

23 000 000,0

110 000 000,0

65 000 000,0

54 900 000,0
EFRR
55 000 000,0
EFRR

20 000 000,0

Priorytety

Cel szczegółowy

Fundusz

(i) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i
środowiskowego, rozwoju lokalnego i dziedzictwa kulturowego, turystyki i
bezpieczeństwa na obszarach miejskich

EFRR

(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, gospodarczego i
środowiskowego, rozwoju lokalnego i dziedzictwa kulturowego, turystyki i
bezpieczeństwa na obszarach innych niż obszary miejskie

EFRR

210 000 000,0

Inteligentne
Śląskie
bliżej Śląskie
mieszkańców

POMOC TECHNICZNA
SUMA

Alokacja EUR

EFRR

20 360 000,0
70 900 000,0
2 365 000 000,0

