Wstępny projekt programu

Fundusze Europejskie dla Śląskiego
na lata 2021-2027

Priorytet I. Inteligentne Śląskie (1/2)


B+R






Przedsiębiorczość

443 mln euro

Kompleksowe wsparcie B+R w konsorcjach przemysłowonaukowych (infrastruktura, badania, edukacja)
Wsparcie infrastruktury B+ R w organizacjach badawczych
PROBLEMOWE
Kompleksowe wsparcie B+R w przedsiębiorstwach
(od pomysłu do przemysłu)
Realizacja regionalnych agend badawczych
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców

 Wsparcie infrastruktury biznesowej
 Kompleksowe wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw
 Kompleksowe wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej
przedsiębiorstw, cyfryzacji oraz wdrożeń prac B+R
 Turystyka miejska, przemysłowa i ekoturystyka
 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
 Wsparcie przedsiębiorstw na początkowym etapie rozwoju

Priorytet I. Inteligentne Śląskie (2/2)

Cyfryzacja

Wsparcie
pośrednie
przedsiębiorczości

RIS

 Rozwój lokalnych i regionalnych cyfrowych e-usług publicznych dla
mieszkańców i biznesu
 Wdrożenie e-usług w zakresie e-zdrowia
 Digitalizacja zasobów publicznych
PROBLEMOWE
 Cyfryzacja szkolnictwa
 Cyberbezpieczeństwo (jako dopuszczalny element projektu)






Promocja nowej marki regionu – Zielone Śląskie 2030
Promocja rozwoju przedsiębiorczości
IOB jako akceleratory rozwoju firm
Rozwój klastrów

 Wsparcie powstawania regionalnych agend badawczych
 Zarządzanie RIS

Priorytet II. Ekologiczne Śląskie (1/3)
Efektywność
energetyczna

OZE

Adaptacja do
zmian klimatu






532 mln euro

Modernizacja energetyczna plus infrastruktura OZE w:
budynkach użyteczności publicznej,
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
Efektywność energetyczna w MŚP
PROBLEMOWE

 Rozwój infrastruktury służącej produkcji i dystrybucji energii
z OZE
 Wsparcie energetyki rozproszonej (klastrów energii, spółdzielni
energetycznych)

 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu
(w tym błękitno-zielona infrastruktura)
 Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania
skutków zjawisk katastrofalnych

Priorytet II. Ekologiczne Śląskie (2/3)

Gospodarka
wodno-ściekowa

Gospodarka
o obiegu
zamkniętym

 Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno –kanalizacyjnej oraz
oczyszczania ścieków komunalnych
 Inwestycje dotyczące zagospodarowania komunalnych osadów
ściekowych
PROBLEMOWE
 Inwestycje mające na celu polepszenie jakości wody do spożycia

 Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi i innymi niż komunalne
 Rekultywacja/dekontaminacja/remediacja terenów
zdegradowanych
 Transformacja lokalnych przedsiębiorstw w kierunku
gospodarki o obiegu zamkniętym

P II

Priorytet II. Ekologiczne Śląskie (3/3)

Ochrona przyrody
i bioróżnorodności

Zrównoważony
transport miejski

 Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów
chronionych
 Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i
PROBLEMOWE
pozamiejskich

 Zakup oraz modernizacja niskoemisyjnego taboru
z niezbędną infrastrukturą
 Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego
Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany
w centrach miast
 Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych

301 mln euro

Priorytet III. Mobilne Śląskie

Rozwój infrastruktury drogowej w celu wzmocnienia
mobilności regionu i bezpieczeństwa na drogach

Drogi



Kolej

 Kompleksowe wsparcie dla taboru kolejowego

PROBLEMOWE

Priorytet IV. Społeczne Śląskie – EFS+ (1/7)


Rynek pracy







593 mln euro

Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy, w szczególności
bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, w tym grup
defaworyzowanych oraz osób pracujących i osób odchodzących z
PROBLEMOWE
rolnictwa
Dotacje na zakładanie działalności gospodarczej
Mobilność transnarodowa w ramach sieci EURES
Koordynacja współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze rynku
pracy – rozwój kompetencji pracowników Publicznych Służb
Zatrudnienia wynikający z potrzeb regionalnego/ lokalnego rynku
pracy
Wdrożenie
instrumentów
przeciwdziałających
spowolnieniu
gospodarczemu wywołanemu w szczególności przez czynniki
egzogeniczne (np. sytuacja epidemiczna) wypracowanych lub
uregulowanych na poziomie krajowym

Priorytet IV. Społeczne Śląskie – EFS+ (2/7)
Adaptacyjność
i zdrowie







Edukacja
wczesnoszkolna
i ogólna







Wsparcie na usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw sektora MŚP: BUR -PSF
Outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem przewidzianych
do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika
Wsparcie na rzecz poprawy stanu zdrowia osób w wieku aktywności
zawodowej

PROBLEMOWE

Podnoszenie jakości usług edukacji przedszkolnej, w tym tworzenie nowych i
wspieranie funkcjonujących placówek przedszkolnych
Podnoszenie jakości usług kształcenia ogólnego poprzez wsparcie uczniów,
kadry dydaktycznej i zarządzającej, poprzez m.in. kształtowanie kompetencji
kluczowych oraz podniesienie świadomości i umiejętności uczniów w zakresie
planowania własnej ścieżki kariery
Wspieranie funkcjonujących placówek szkolnych
Podnoszenie jakości edukacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Program wsparcia utalentowanych uczniów

Priorytet IV. Społeczne Śląskie – EFS+ (3/7)

Kształcenie
zawodowe

 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb zielonej i
cyfrowej transformacji
 Rozwój współpracy szkół z biznesem (kształcenie
dualne)
PROBLEMOWE
 Kształtowanie u uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, w
tym na potrzeby zielonej i cyfrowej transformacji
 Wyrównanie szans uczniów z niepełnosprawnościami oraz wsparcie dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 Podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej prowadzącej kształcenie
zawodowe
 Poprawa jakości usług w zakresie doradztwa zawodowego
 Zwiększenie prestiżu szkolnictwa zawodowego
 Wspieranie funkcjonujących placówek szkolnych

Priorytet IV. Społeczne Śląskie – EFS+ (4/7)

Szkolnictwo
wyższe*

*do negocjacji z KE

 Tworzenie zintegrowanych programów studiów dostosowanych do
potrzeb zielonej i cyfrowej transformacji
 Tworzenie interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich i
studiów podyplomowych ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji
regionalnych
PROBLEMOWE
 Kooperacja pomiędzy uczelniami wyższymi a szkołami prowadzącymi
kształcenie zawodowe oraz przedsiębiorcami
 Staże dla studentów i doktorantów kierunków branżowych RIS we
współpracy z pracodawcami/ przedsiębiorstwami w zakresie zgodnym z
regionalnymi specjalizacjami
 Tworzenie nowych kierunków studiów zgodnych z zapotrzebowaniem
regionu we współpracy z przedsiębiorcami (Kierunki Zamawiane)
 Podnoszenie kompetencji kadr naukowych uczelni

Priorytet IV. Społeczne Śląskie – EFS+ (5/7)


Kształcenie
ustawiczne –
uczenie się przez
całe życie



Usługi rozwojowe w ramach BUR-PSF i poza systemem PSF w celu
podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, w tym cyfrowych dla osób
dorosłych zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych
Wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych
poprzez tworzenie lokalnych punktówPROBLEMOWE
wsparcia służących w
szczególności aktywizacji seniorów, osób z niepełnosprawnościami,
osób o niskich kwalifikacjach, w tym szczególnie dla osób
mieszkających w małych i odległych miejscowościach lub w
zaniedbanych dzielnicach miast (kontynuacja wsparcia rozpoczętego w
ramach PO WER)

 Kompleksowe programy wspierające aktywne włączenie społeczne

Aktywne włączenie
społeczne

 Tworzenie nowych lub wsparcie istniejących podmiotów reintegracyjnych
 Podnoszenie kompetencji kadr podmiotów reintegracyjnych

 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej

Priorytet IV. Społeczne Śląskie – EFS+ (6/7)





Usługi społeczne
i zdrowotne









Rozwój usług wspierających proces integracji społecznej lub
zawodowej
Rozwój środowiskowych usług społecznych z upowszechnieniem
transportu indywidualnego typu door-to-door
PROBLEMOWE
Rozwój kadr świadczących wysokiej jakości usługi społeczne
Podnoszenie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz
pieczy zastępczej, promocja i upowszechnienie idei rodzicielstwa
adopcyjnego(specjalistyczne wsparcie postadopcyjne)
Tworzenie nowych, wspieranie funkcjonujących placówek opieki
społecznej
Rozwój i poprawa dostępu do usług w zakresie opieki
krótkoterminowej i długoterminowej z uwzględnieniem usług
opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i
zdrowotnych
Deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych
Wsparcie regionalnych programów zdrowotnych
Rozwój usług społecznych/ zdrowotnych – inicjatywy oddolne
Modernizacja bazy lokalowej i wyposażenia

Priorytet IV. Społeczne Śląskie – EFS+ (7/7)

Integracja
obywateli
państw trzecich
Integracja osób
najbardziej
potrzebujących,
w tym dzieci

Cross financing
EFS+



Kompleksowe pogramy integracji społeczno-ekonomicznej
obywateli państw trzecich i społeczności marginalizowanych, w
PROBLEMOWE
tym aktywizacja zawodowa, usługi edukacyjne i społeczne



Zwiększenie dostępności do usług skierowanych do dzieci
i młodzieży w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu
Programy lub inicjatywy wspierające lokalne społeczności
uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je
społeczności



 Odrębne konkursy dotyczące budowy, przebudowy/ remontu
infrastruktury niezbędnej dla realizacji projektów EFS+

Priorytet V. Śląskie dla mieszkańca (1/2)
Kultura i
dziedzictwo
kulturowe

Edukacja

195 mln euro

 Ochrona dziedzictwa i rozwój nowoczesnej infrastruktury kultury
oraz innowacyjnych produktów kulturalnych i edukacji
PROBLEMOWE
artystycznej szczebla wojewódzkiego

 Wsparcie na budowę/modernizację laboratoriów, sal do
praktycznej nauki zawodu wraz z wyposażeniem
 Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych służących prowadzeniu
działalności dydaktycznej na poziomie wyższym

Priorytet V. Śląskie dla mieszkańca (2/2)

Włączenie
społeczne

Ochrona zdrowia

 Tworzenie i rozwój placówek dziennego pobytu,
PROBLEMOWE
krótkookresowego pobytu dla osób starszych
wraz
z zapewnieniem wyposażenia
 Rozwój mieszkalnictwa chronionego

 Wsparcie na budowę/modernizację placówek zdrowotnych wraz
z wyposażeniem

Priorytet VI. Śląskie bliżej mieszkańców (1/2)

Kultura i
dziedzictwo
kulturowe

Turystyka i
ekoturystyka





231 mln euro

Rozwój flagowych regionalnych szlaków dziedzictwa
kulturowego: Szlak Zabytków Techniki, Szlak Orlich Gniazd,
Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Dziedzictwa
Kulturowego Paulinów i tworzenie szlaków ponadlokalnych
Wsparcie instytucji kultury, jako „hubów” aktywizacji
społecznej

 Wsparcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
(m.in. obszary górskie, Jura, Kraina Górnej Odry)
 Tworzenie i rozwój regionalnych i subregionalnych szlaków
turystycznych

Priorytet VI. Śląskie bliżej mieszkańców (2/2)
Subregionalne
zarządzanie
rozwojem

Rewitalizacja
obszarów
miejskich

Odnowa obszarów
wiejskich



Wzmocnienie kompetencji do zarządzania rozwojem na
poziomie subregionalnym oraz promocja projektów
zintegrowanych i partnerskich



Kompleksowe zagospodarowanie zdegradowanych
przestrzeni miejskich

 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni wiejskich

Zintegrowane/Regionalne Inwestycje Terytorialne
Kontynuacja podejścia terytorialnego zapoczątkowanego w regionie
w 2000 r.
Cel: realizacja projektów zintegrowanych, odpowiadających na
potrzeby/problemy
PROBLEMOWE
występujące w subregionach.
ZIT 2020+ realizowany na zasadach podobnych jak obecnie w RPO WSL 2014-2020
z uwzględnieniem uproszczeń, w tym dopuszczonych w rozporządzeniach unijnych
(udział w wyborze projektów i/lub lista projektów załączona do Strategii ZIT/RIT)

2007-2013

2014-2020

2021-2027

14% puli

32% puli

?

246,5 mln euro

1,1 mld euro

* 484 z puli
krajowej
i 623,8 z puli
regionalnej

Wsparcie na obszarach wiejskich
Kontynuacja wsparcia dedykowanego obszarom wiejskim (uzupełniającego do
działań w ramach Europejskiej Polityki Rolnej)
Cel: realizacja oddolnych działań rozwojowych z udziałem społeczności
lokalnych,
PROBLEMOWE
odpowiadających na miejscowe potrzeby
Możliwe zastosowanie tzw. „formuły pośredniej” RLKS tj. bez delegowania zadań IZ do
Lokalnych Grup Działania (Lokalne Grupy Działania jako beneficjenci; dedykowane

działania/preferencje poza innymi instrumentami terytorialnymi)

2014-2020
32 mln euro

2021-2027
?

* w tym 16
mln - EFRR
i 16 mln EFS

Suma + 114 mln obejmuje działania/PI nie
mające odzwierciedlenia w RPO 2021-2027

Indykatywny podział alokacji
P I (CP 1)
P II (CP 2)

P III (CP 3)
P IV (CP 4)
P V (CP 4)

P VI (CP 5)

FE SL 2021-2027

RPO 2014-2020

Inteligentne Śląskie

443 mln €

Zielone Śląskie

532 mln €

EFRR

923 mln €

Mobilne Śląskie

301 mln €

EFRR

465 mln €

Społeczne Śląskie

593 mln €

EFS+

859 mln €

Śląskie dla
mieszkańca

195 mln €

EFRR

166 mln €

Śląskie bliżej
mieszkańców

231 mln €

EFRR

234 mln €

2 295 + 70 (PT)
= 2 365 mln €

EFRR

598 mln €

3 245 + 118 (PT)
+114* = 3 477 mln €

