REGIONALNY PLAN
SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2030
(projekt)

Transformacja regionu - Gospodarka



Badania i rozwój - kompleksowe wsparcie B+R w konsorcjach przemysłowonaukowych (infrastruktura, badania, edukacja) zlokalizowanych na obszarze
gmin górniczych

PROBLEMOWE



Przedsiębiorczość i konkurencyjność - wsparcie dywersyfikacji produkcji i
usług przedsiębiorstw świadczonych usługi na rzecz sektora węglowego i
okołowęglowego; kompleksowe wsparcie powstawania i rozwoju
przedsiębiorstw w celu wykreowania silnej tkanki biznesu odpornej na szok
transformacji zdolnej wygenerować miejsca pracy dla osób z branży górniczej i
okołogórniczej



Cyfryzacja - cyfryzacja i automatyzacja produkcji i usług w przedsiębiorstwach



Gospodarka o obiegu zamkniętym - Wspieranie zmiany procesów
produkcyjnych w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny. Wdrażanie
czystych technologii w różnych gałęziach przemysłu. Transformacja
przedsiębiorstw w celu zwiększenia reużycia produktów i efektywnego
gospodarowania zasobami.

Gospodarka
910 mln euro

Transformacja regionu - Środowisko



Efektywność energetyczna i OZE - Budowa instalacji OZE na terenach
pogórniczych, poprzemysłowych; głęboka modernizacja energetyczna
budynków wraz z wymianą źródeł ciepła i zastosowaniem OZE; wsparcie
energetyki rozproszonej.

PROBLEMOWE

Środowisko
770 mln euro



Zrównoważona mobilność - Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną
infrastrukturą.



Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i rewitalizacja rekultywacja, terenów i zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych, na cele
gospodarcze, środowiskowe, kulturalne, turystyczne, edukacyjne,
mieszkaniowe;
rewitalizacja przestrzeni miejskich.



Kompleksowe rozwiązywanie problemów środowiskowych na terenach
pogórniczych - ochrona i budowa ujęć wodnych; retencja i mikroretencja;
inwestycje z zakresu uzdatnia i zagospodarowania wód kopalnianych

Transformacja regionu - Społeczeństwo
ństwo
Rozwój kwalifikacji
•Wsparcie rozwoju kwalifikacji pracowników zatrudnionych w górnictwie i branży
okołogórniczej planujących przekwalifikowanie na potrzeby zielonej cyfrowej transformacji
•Szkolenia lub doradztwo dla przedsiębiorców i ich pracowników działających w branży
górnictwa lub okołogórniczej zmianę profilu działalności na potrzeby zielonej cyfrowej
transformacji
•Wsparcie w zakresie tworzenia kierunków zamawianych na potrzeby zielonej cyfrowej
transformacji
•Budowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

PROBLEMOWE

Społeczeństwo
330 mln euro

Wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia
•kompleksowe wsparcie dla pracowników zatrudnionych w górnictwie i okołogórniczych
zagrożonych zwolnieniem (doradztwo zawodowe, pomoc prawna i psychologiczna, dotacje na
rozpoczęcie działalności gospodarczej) i in.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
•Wsparcie usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych w górnictwie i
przedsiębiorstwach okołogórniczych ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia
•Programy integracji społecznej dla społeczności lokalnych poddanych szokowi transformacji

Indykatywny podział alokacji - FST

Priorytet

Gospodarka

910 mln €

1,585 mld €

Priorytet

Środowisko

770 mln €

1,425 mld €

Społeczeństwo

330 mln €

800 mln €

Pomoc Techniczna

56 mln €

Priorytet

= 2 066 mln €
Propozycja Ministerstwa
Funduszy i Polityki
Regionalnej

80 mln €

= 3 890 mln €
Propozycja UMWSL

Zakres terytorialny Planu

Obszar strategicznej interwencji – gminy w transformacji górniczej

Uzupełniająco:
 OSI – gminy tracące funkcje społecznogospodarcze
 OSI – gminy z problemami
środowiskowymi w zakresie jakości
powietrza
 OSI – ośrodki wzrostu

