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Fundusze Europejskie 2007Fundusze Europejskie 2007--2013 2013 
doświadczenia i wnioskidoświadczenia i wnioski



W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 do Polski miało trafić około dwadzieścia procent 
środków przeznaczonych w tym czasie na europejską politykę wyrównywania poziomu 

gospodarczego na starym kontynencie (tzw. polityka spójności). 
To niebagatelna kwota, wynosząca łącznie prawie 70 miliardów EUR.

Fundusze Europejskie 2007 Fundusze Europejskie 2007 -- 20132013
Doświadczenia i wnioskiDoświadczenia i wnioski
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Doświadczenia i wnioskiDoświadczenia i wnioski
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W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, do dnia 
5 maja 2014 roku podpisano następujące umowy:

• Na realizację przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych 
dotyczących badań przemysłowych i prac rozwojowych, prowadzonych przez 
przedsiębiorców podpisano 863 umowy na kwotę 2 213 450 649, 81 zł

• Na poszukiwanie i ocenę innowacyjnych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców, 
mających na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa na bazie pomysłu – tzw. 

Fundusze Europejskie 2007 Fundusze Europejskie 2007 -- 20132013
Doświadczenia i wnioski Doświadczenia i wnioski –– PO Innowacyjna Gospodarka (1/4)PO Innowacyjna Gospodarka (1/4)

mających na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa na bazie pomysłu – tzw. 
preinkubatora, 76 umów na kwotę 857 244 154,19 zł

• Na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych związanych 
z wdrażaniem wyników prac B+R  podpisano 430 umów na kwotę 1 324 026 570,80 zł

• Na badania i prace rozwojowe związane z przekształceniem przedsiębiorstwa 
w centrum badawczo-rozwojowe, a także zakup środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych związanych z pracami B+R podpisano 200 umów na kwotę 
754 433 567,53 zł



• Na zakup i wdrożenie własnej lub nowej technologii, w oparciu o którą rozpoczyna się 
wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług podpisano 
696 umów na kwotę 1 794 835 229,54 zł

• Na inwestycje w zakresie zakupu lub wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych 
w produkcji i usługach (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków 
trwałych) podpisano 461 umów na kwotę 6 590 622 914,19 zł

Fundusze Europejskie 2007 Fundusze Europejskie 2007 -- 20132013
Doświadczenia i wnioski Doświadczenia i wnioski –– PO Innowacyjna Gospodarka (2/4)PO Innowacyjna Gospodarka (2/4)

trwałych) podpisano 461 umów na kwotę 6 590 622 914,19 zł
• Na nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym oraz inwestycje w centra usług 

wspólnych, IT oraz B+R podpisano 135 umów na kwotę 3 364 980 688,40 zł
• Na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych 

z nową inwestycją, a także zakup infrastruktury badawczej typu laboratorium czy miejsce 
do przeprowadzania testów oraz infrastruktury sieci szerokopasmowych podpisano 55 
umów na kwotę 444 742 402,59 zł



• Na świadczenie e-usług przez mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność 
gospodarczą nie dłużej niż rok (w ramach działania 8.1) podpisano 2535 umów na kwotę 
1 362 958 137,33 zł

• Na przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym oraz organizacyjnym, 
prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy 
minimum trzema współpracującymi przedsiębiorcami (w ramach działania 8.2) podpisano 
3280 umów na kwotę 1 466 997 264,10 zł

• Na szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji oraz doradztwa dla przedsiębiorców 

Fundusze Europejskie 2007 Fundusze Europejskie 2007 -- 20132013
Doświadczenia i wnioski Doświadczenia i wnioski –– PO Innowacyjna Gospodarka (3/4)PO Innowacyjna Gospodarka (3/4)

• Na szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji oraz doradztwa dla przedsiębiorców 
i pracowników sektora przedsiębiorstw podpisano 1028 umów na kwotę 2 140 808 
494,00 zł

• Na wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw 
podpisano 6015 umów na kwotę 4 053 695 429,00 zł

• Na rozwój współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w postaci staży i szkoleń praktycznych 
pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i odwrotnie, a także tworzenie 
sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorstwami 
w zakresie innowacji i transferu technologii na podpisano 627 umów na kwotę 603 604 
053,00 zł



Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej na lata 2007-
2013 od początku uruchomienia programów operacyjnych 

złożono już 152,9 tysięcy wniosków (poprawnych pod względem formalnym) 
na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 353,4 mld PLN.

W tym samym okresie z beneficjentami podpisano 46 032 umowy o dofinansowanie na 

Fundusze Europejskie 2007 Fundusze Europejskie 2007 -- 20132013
Doświadczenia i wnioski Doświadczenia i wnioski –– PO Innowacyjna Gospodarka (4/PO Innowacyjna Gospodarka (4/44))

W tym samym okresie z beneficjentami podpisano 46 032 umowy o dofinansowanie na 
kwotę 206,4 mld PLN wydatków.

Polska była największym beneficjentem unijnej polityki spójności, 
w ramach której otrzymała 1/5 pieniędzy przewidzianych 

dla wszystkich krajów członkowskich. 



Perspektywa 2014 Perspektywa 2014 –– 20202020
wprowadzenie wprowadzenie 



Strategia Europa 2020, przyjęta 17.06.2010 r. 
przez Radę Europejską, wyznacza cele i wspólne 
zamierzenia państw członkowskich i Unii 
na lata 2014-2020 w ramach  3 priorytetów:

Perspektywa 2014 Perspektywa 2014 –– 2020 2020 -- wprowadzeniewprowadzenie
Strategia Europa 2020 Strategia Europa 2020 -- priorytetypriorytety

na lata 2014-2020 w ramach  3 priorytetów:

I. Inteligentny rozwój: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji 
II. Zrównoważony rozwój: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej 
III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną 



11 Wspólnych Celów Tematycznych EFSI 

1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK) 
3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), sektora rolnego, 

rybołówstwa i akwakultury 
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 

Perspektywa 2014 Perspektywa 2014 –– 2020 2020 -- wprowadzeniewprowadzenie
Strategia Europa 2020 Strategia Europa 2020 –– Cele tematyczneCele tematyczne

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 
6. Zachowanie i ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
7. Promowanie zrównoważonego transportu oraz usuwanie niedoborów przepustowości w 

działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 
8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności siły roboczej 
9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją 
10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie 
11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych oraz sprawności 

administracji publicznej 



Podział programów operacyjnychPodział programów operacyjnych

Perspektywa 2014 Perspektywa 2014 –– 2020 2020 -- wprowadzenie wprowadzenie 

1. PO Inteligentny Rozwój [8,6]
2. PO Infrastruktura i Środowisko   [27,4]
3. PO Wiedza Edukacja Rozwój [4,6]
4. PO Polska Cyfrowa [2,1]

1. 16 Regionalnych PO [31,2]
2. PO Polska Wschodnia [2,0]

linię demarkacyjną wyznacza głównie 

zasięg/wielkość projektu, 

wielkość/rodzaj beneficjenta 
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wielkość/rodzaj beneficjenta 



Mapa pomocy regionalnejMapa pomocy regionalnej

Perspektywa 2014 Perspektywa 2014 –– 2020 2020 -- wprowadzenie wprowadzenie 

Warszawski -
Wschodni

Warszawski -
Zachodni



Ogólne zasady przyznawania pomocy publicznej na projekty inwestycyjneOgólne zasady przyznawania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne

Perspektywa 2014 Perspektywa 2014 –– 2020 2020 -- wprowadzenie wprowadzenie 

Działalność inwestycyjna

• Obniżona intensywność wsparcia w porównaniu z perspektywą 2007-2013 
• Inwestorzy mogą korzystać z różnych form pomocy do pułapu pomocy regionalnej 

(SSE, ulgi podatkowe, RPI)
• Możliwość rozpoczęcia inwestycji w dniu następującym po dniu złożenia wniosku  

o udzielenie wsparcia,
• Inwestycje powinny wpisywać się w Inteligentne Specjalizacje (KIS/RIS)
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• Inwestycje powinny wpisywać się w Inteligentne Specjalizacje (KIS/RIS)
• Wysokość pomocy regionalnej zależy od:

• lokalizacji inwestycji (mapa pomocy regionalnej)
• wielkości przedsiębiorstwa

+ 20% dla małych przedsiębiorstw
+ 10% dla średnich przedsiębiorstw 

• kosztów kwalifikowanych



Ogólne zasady przyznawania pomocy publicznej na projekty B+ROgólne zasady przyznawania pomocy publicznej na projekty B+R

Perspektywa 2014 Perspektywa 2014 –– 2020 2020 -- wprowadzenie wprowadzenie 

Działalność badawczo-rozwojowa

• Ujednolicony katalog kosztów kwalifikowalnych z programem Horyzont 2020:
• ograniczenie zakupu środków trwałych na rzecz amortyzacji
• zwiększone wsparcie ryczałtowe na pokrycie kosztów ogólnych

• Wpisywanie się działalności w Inteligentne Specjalizacje (KIS/RIS)
• Wysokość pomocy na B+R zależy od:

• charakteru prowadzonych prac:

16

• charakteru prowadzonych prac:
bazowo 50 % dla badań przemysłowych
bazowo 25 % dla prac rozwojowych

• wielkości przedsiębiorstwa:
+ 20% dla małych przedsiębiorstw
+ 10% dla średnich przedsiębiorstw 

• Wysokość pomocy niezależna od lokalizacji projektu



Krajowe Inteligentne Specjalizacje (1/2)Krajowe Inteligentne Specjalizacje (1/2)

Krajowe Programy OperacyjneKrajowe Programy Operacyjne

1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 
2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie 

spersonalizowanej 
3. Wytwarzanie produktów leczniczych 
4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i 

leśno-drzewnego 
5. Żywność wysokiej jakości
6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii 

BIOGOSPODARKA

ZDROWIE
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6. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii 
środowiska 

7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, 
magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 

8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo
9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania 

surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów SUROWCE 

ENERGETYKA I 
EFEKT. ENERGET.



Krajowe Inteligentne Specjalizacje (2/2)Krajowe Inteligentne Specjalizacje (2/2)

Krajowe Programy OperacyjneKrajowe Programy Operacyjne

11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia 
oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne 
metody odzysku)

12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz 
zmniejszające jej zużycie 

13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, 
w tym nanoprocesy i nanoprodukty

SUROWCE 
I RECYKLING
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w tym nanoprocesy i nanoprodukty
14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących 
17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
18. Optoelektroniczne systemy i materiały 
19. Inteligentne technologie kreacyjne

TECHNOLOGIE 
PRZEMYSŁOWE



Krajowe Programy OperacyjneKrajowe Programy Operacyjne



PO Inteligentny RozwójPO Inteligentny Rozwój

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

Osie priorytetowe:
I. Wsparcie prowadzenia prac B+R 

przez przedsiębiorstwa oraz 
konsorcja naukowo-przemysłowe

II. Wsparcie innowacji w 
przedsiębiorstwach

III. Wsparcie otoczenia i potencjału 
innowacyjnych przedsiębiorstw

40,06%

12,42%

15,94%

3,45%

innowacyjnych przedsiębiorstw
IV. Zwiększenie potencjału naukowo-

badawczego
V. Pomoc techniczna

Alokacja PO IR:
10,2 mln EUR,
w tym 8,6 mln EUR z EFRR

28,13%

I oś II oś III oś IV oś V oś



Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Wsparcie kierowane jest wyłącznie na obszary określone jako inteligentne specjalizacje oraz
potencjalne nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania, będącego
częścią monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS).

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań między

PO Inteligentny Rozwój PO Inteligentny Rozwój –– Oś I (1/3)Oś I (1/3)

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań między
przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności
promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji
społecznych, ekoinnowacji, pobudzania popytu, tworzenia klastrów i otwartych innowacji poprzez
inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii
pilotażowych, działań w zakresie zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji,
w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii.



PO Inteligentny Rozwój PO Inteligentny Rozwój –– Oś I (2/3)Oś I (2/3)

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Przykładowe typy projektów:

• Projekty B+R przedsiębiorstw - Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo
(samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) badań, głównie badań przemysłowych lub
eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonycheksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych
rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji
pilotażowych.

• Sektorowe programy B+R - służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju
poszczególnych branż/sektorów gospodarki. W programach sektorowych inicjatorem
wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży,



PO Inteligentny Rozwój PO Inteligentny Rozwój –– Oś I (3/3)Oś I (3/3)

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Przykładowe typy projektów:

• Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych - Wsparcie kierowane jest do
przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju i prowadzących prace B+R w
obszarze zaawansowanych technologii. Finansowanie obejmuje koszty badań przemysłowych iobszarze zaawansowanych technologii. Finansowanie obejmuje koszty badań przemysłowych i
eksperymentalnych prac rozwojowych oraz inne koszty, związane z przygotowaniem wyników
prac B+R do wdrożenia oraz oceną potencjału komercyjnego projektu.

Typy beneficjentów:
• przedsiębiorstwa
• konsorcja przedsiębiorstw



Oś priorytetowa II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 
działalności B+R+I

Wsparcie kierowane jest wyłącznie na obszary określone jako inteligentne specjalizacje
oraz potencjalne nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania,
będącego częścią monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS).

PO Inteligentny Rozwój PO Inteligentny Rozwój –– Oś II (1/3)Oś II (1/3)

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań
między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego, w
szczególności promowanie inwestycji w zakresierozwoju produktów i usług, transferu
technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, pobudzania popytu, tworzenia klastrów
i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań
technologicznych i stosowanych



Oś priorytetowa II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 
działalności B+R+I

Przykładowe typy projektów:

• Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - tworzenie i rozwój 
infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, 

PO Inteligentny Rozwój PO Inteligentny Rozwój –– Oś II (2/3)Oś II (2/3)

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, 
technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych 
produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów B+R i 
laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych.

• Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii - Wsparcie w ramach 
instrumentu kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) 
zainteresowanych pozyskaniem technologii w formie patentu lub nieopatentowanej 
wiedzy technicznej oraz realizacją inwestycji rozwojowej opartej o implementację 
pozyskanej technologii.



Oś priorytetowa II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 
działalności B+R+I

Przykładowe typy projektów:

• Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw - Usługi proinnowacyjne świadczone dla 
przedsiębiorstw powinny przyczyniać się do rozwoju działalności B+R+I w firmach lub 
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przedsiębiorstw powinny przyczyniać się do rozwoju działalności B+R+I w firmach lub 
być z nią powiązane. Współfinansowanie obejmuje usługi proinnowacyjne świadczone 
przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz MSP. Usługi te powinny być dostosowane 
do potrzeb odbiorców oraz w sposób kompleksowy przyczyniać się do powstawania 
innowacji (od badań do komercjalizacji). 

Typy beneficjentów:
• przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw
• koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych
• podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi



Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym
również przez inkubatory przedsiębiorczości

Ostatecznymi odbiorami wsparcia są przedsiębiorstwa, które realizują projekty

PO Inteligentny Rozwój PO Inteligentny Rozwój –– Oś III (1/2)Oś III (1/2)

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

Ostatecznymi odbiorami wsparcia są przedsiębiorstwa, które realizują projekty
innowacyjne, w tym dotyczące wdrożeń wyników prac B+R. Projekty te mają przede
wszystkim charakter inwestycyjny, gdyż związane są z komercjalizacją wyników prac B+R.
Jednocześnie wspierane jest tworzenie i rozwój innowacyjnych firm, które na wczesnym
etapie rozwoju potrzebują kapitału finansującego działania niezbędne dla uruchomienia
produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług.



Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Przykładowe typy projektów:

• wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. 
preinkubacja),

• zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm,
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• zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm,
• inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy VC, m.in. w 

celu komercjalizacji wyników prac B+R
• wsparcie przedsiębiorstw poszukujących źródeł finansowania innowacyjnych 

przedsięwzięć wśród inwestorów branżowych lub na rynku kapitałowym (na Giełdzie 
Papierów Wartościowych, rynku NewConnect) 

Typy beneficjentów:
• przedsiębiorstwa
• instytucje otoczenia biznesu



Oś priorytetowa IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania
doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji.

Wsparcie obejmuje projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac
rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Dzięki
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rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Dzięki
zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji projektów, zapewnione będzie wsparcie w
zakresie komercjalizacji wyników badań.



Oś priorytetowa IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Przykładowe typy projektów:

• Finansowanie badań naukowych - wsparcie obejmuje projekty polegające na
prowadzeniu badań naukowych i przemysłowych, realizowane przez konsorcja
naukowe i naukowo-przemysłowe. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji
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naukowe i naukowo-przemysłowe. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji
projektów, zapewniona zostanie komercjalizacja wiedzy na wczesnym etapie
prowadzonych badań naukowych.

• Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - wsparcie jest kierowane
przede wszystkim do wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury
badawczej, o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym, znajdujących się na
Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Celem realizowanych projektów
jest również stworzenie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców
i innych zainteresowanych podmiotów.



Oś priorytetowa IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Przykładowe typy projektów:

• Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych - wspierane są 
Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), tworzone w Polsce we współpracy z 
renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw. Celem MAB jest realizacja 

PO Inteligentny Rozwój PO Inteligentny Rozwój –– Oś IV (3/3)Oś IV (3/3)

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw. Celem MAB jest realizacja 
wysokiej jakości badań naukowych, prowadzonych przez zespoły wybitnych 
naukowców zagranicznych i polskich. Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w 
Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów naukowych, 
stosujących najlepsze światowe praktyki.

Typy beneficjentów:
• konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
• konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
• instytucje otoczenia biznesu
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Osie priorytetowe:
1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja 

do zmian klimatu
3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i 

transportu multimodalnego
4. Infrastruktura drogowa dla miast
5. Rozwój transportu kolejowego w 

Polsce

1,83%

14,01%

9,30%

1,87%

Polsce
6. Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach
7. Poprawa bezpieczeństwa 

energetycznego
8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i 

rozwój zasobów kultury
9. Wzmocnienie strategicznej 

infrastruktury ochrony zdrowia
10. Pomoc techniczna

72,99%

Kultura Transport Środowisko Energetyka Zdrowie



Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Przewiduje się wsparcie na budowę i przebudowę:
1. lądowych farm wiatrowych
2. instalacji na biomasę
3. instalacji na biogaz
4. w ograniczonym zakresie jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy

wykorzystaniu energii geotermalnej
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wykorzystaniu energii geotermalnej
5. sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze

źródeł odnawialnych
6. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie
7. głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
8. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach;
9. budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego);
10. zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i

użytkowania energii;



Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Przewiduje się wsparcie na budowę i przebudowę:
10. zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w

ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią.
11. Przewiduje się wsparcie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności

publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na
energooszczędne, w zakresie związanym m.in. z:
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energooszczędne, w zakresie związanym m.in. z:
1. ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
2. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów

wentylacji i klimatyzacji, zastosowaniem automatyki pogodowej i systemów zarządzania
budynkiem;

3. budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych
źródeł ciepła;

4. instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
5. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (o ile wynika to z audytu

energetycznego);
6. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.



Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Wsparcie następujących obszarów:
1. poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania suszy:

a) projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji (np: renaturyzacja przekształconych cieków
wodnych, obszarów zalewowych oraz obszarów wodnobłotnych);

b) kontynuacja wsparcia dla projektów z zakresu małej retencji realizowanych w perspektywie
finansowej 2007-2013,
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finansowej 2007-2013,
c) budowa lub modernizacja urządzeń wodnych – pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności

inwestycji z wymogami prawa UE, w tym uwzględnieniem ich w dokumentach strategicznych
spełniających wymogi Ramowej Dyrektywy wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy powodziowej;

2. infrastruktura w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów
3. instalacje do recyklingu i odzysku poszczególnych frakcji materiałowych odpadów;
4. instalacje do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów;
5. instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii.
6. rekultywacja na cele środowiskowe zanieczyszczonych/zdegradowanych terenów;
7. rozwój miejskich terenów zieleni.



Oś priorytetowa III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego 

Wsparcie następujących obszarów:

1. budowa, przebudowa lub rozbudowa dróg do parametrów dróg ekspresowych i autostrad w
sieci TEN-T oraz

2. budowa, przebudowa dróg w warszawskim miejskim węźle sieci bazowej ujętych w planach
pracy korytarzy sieci bazowej TEN-T,
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pracy korytarzy sieci bazowej TEN-T,

3. usprawnienie metod zarządzania ruchem drogowym (systemy ITS),

4. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na krajowej sieci drogowej

5. poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego w sieci bazowej TEN-T



Oś priorytetowa III. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń 
multimodalnych. 

Projekty:
A: Transport morski: 
1. inwestycje służące poprawie infrastruktury dostępu do portów od strony morza
2. inwestycje służące poprawie infrastruktury portowej
3. inwestycje służące poprawie infrastruktury dostępu do portów od strony lądu
4. inwestycje ograniczające zanieczyszczenia środowiska przez statki,
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B: Śródlądowe drogi wodne: 
1. liniowe i punktowe inwestycje infrastrukturalne służące poprawie parametrów eksploatacyjnych dróg 

wodnych,
2. program wdrażania systemu informacji rzecznej (RIS) 
3. inwestycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa żeglugi 

C: Transport intermodalny: 
1. budowa i przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym terminali położonych w centrach 

logistycznych i portach morskich, 
2. zakup i/lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych, 



Oś priorytetowa IV. Infrastruktura drogowa dla miast
Oś priorytetowa V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Inwestycje drogowe:
Przewiduje się inwestycje na krajowej sieci drogowej w TEN-T dotyczące powiązania infrastruktury miejskiej z
pozamiejską siecią TEN-T (drogi krajowe w miastach będących węzłami miejskimi sieci bazowej TEN-T),
odciążenia miast od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice pozamiejskie na drogach krajowych i
ekspresowych, drogi krajowe w miastach na prawach powiatu), a także poprawy ich dostępności (trasy
wylotowe na drogach krajowych, odcinki dróg ekspresowych przy miastach).
Inwestycje kolejowe:
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Inwestycje kolejowe:
• modernizacja i rehabilitacja istniejących szlaków kolejowych w sieci TEN-T służących do przewozów

pasażerskich i towarowych, przy zapewnieniu pełnej zgodności prowadzonych działań z parametrami
technicznymi wymaganymi dla infrastruktury kolejowej. Dodatkowo w ograniczonym zakresie przewiduje się
również budowę wybranych krótkich odcinków linii. Nie planuje się natomiast projektów rewitalizacji linii
kolejowych.

• dofinansowanie otrzymają projekty kolei poza TEN-T oraz systemu kolejowego w miastach (koleje miejskie).
Wsparcie transportu kolejowego będzie dotyczyło połączeń do sieci TEN-T, odcinków łączących ważne
ośrodki przemysłowe i gospodarcze, a także linii stanowiących element połączeń portów morskich i
lotniczych z zapleczem gospodarczym w głębi kraju oraz połączeń platform multimodalnych. Realizacja
wybranych odcinków linii kolejowych przyczyni się do poprawy spójności terytorialnej województw i
dostępności do regionalnych ośrodków miejskich.



Oś priorytetowa VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów:

1. budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz
z infrastrukturą wsparcia dla systemu z wykorzystaniem technologii smart;

2. budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej
z wykorzystaniem technologii smart;

3. budowa i/lub przebudowa magazynów gazu ziemnego;
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3. budowa i/lub przebudowa magazynów gazu ziemnego;
4. przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG.



Oś priorytetowa VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Realizacja priorytetów :

• kompleksowe zadania związane z ochroną i udostępnieniem, w tym turystycznym, zabytków o 
znaczeniu ogólnopolskim i światowym, w tym znajdujących się na liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO i liście obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

• projekty z zakresu ochrony, zachowania i udostępnienia, w tym turystycznego, zabytkowych 
obiektów o znaczeniu ponadregionalnym, dotyczące renowacji zabytków nieruchomych wraz z 
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obiektów o znaczeniu ponadregionalnym, dotyczące renowacji zabytków nieruchomych wraz z 
otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych i ich digitalizacji,



Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Realizacja priorytetów:

• wsparcie istniejących oraz utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, 
doposażenie);

• modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych centrów urazowych (roboty budowlane, 
doposażenie); infrastruktura transportu medycznego, włącznie z całym niezbędnym, 
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doposażenie); infrastruktura transportu medycznego, włącznie z całym niezbędnym, 
pomocniczym wyposażeniem i urządzeniami, konieczna dla zapewnienia usług ratownictwa 
medycznego przez 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu – przy SOR



PO Wiedza Edukacja RozwójPO Wiedza Edukacja Rozwój

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

Osie priorytetowe:

1. Osoby młode na rynku pracy
2. Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji
3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 

rozwoju

37,49%14,29%

6,42%
3,50%
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gospodarki i rozwoju

Efektywne polityki 
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Innowacje społeczne i 
rozwoju

4. Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa

5. Wsparcie dla obszaru zdrowia
6. Pomoc Techniczna 22,53%

15,77%
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Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

Realizacja priorytetów:

• instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego 
przez pracodawców:

• nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w 
zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, 

• wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące 
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• wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące 
zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla 
osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

• instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system 
edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych 
umiejętności i kompetencji,

• kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia 
edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie 
egzaminy,



Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy

• nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na 
rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, 
m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

• instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej 
(uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci 
EURES):

PO Wiedza Edukacja Rozwój PO Wiedza Edukacja Rozwój –– Oś I (2/2)Oś I (2/2)

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

EURES):

• wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem 
zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub 
kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, 
staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska 
Rama Jakości Praktyk i Staży),

• wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z 
zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub 
wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie 
kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,



Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Realizacja priorytetów:

• podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw - realizacja działań budujących
świadomość właścicieli i kadry zarządzającej MMŚP na temat korzyści z zarządzania rozwojem
oraz zachęcanie do podejmowania działań w powyższym zakresie, opracowanie,
przetestowanie (pilotaże) i upowszechnienie efektywnych modeli rozwoju działalności
gospodarczej (od samozatrudnienia do przedsiębiorcy-pracodawcy).

PO Wiedza Edukacja Rozwój PO Wiedza Edukacja Rozwój –– Oś IIOś II

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

gospodarczej (od samozatrudnienia do przedsiębiorcy-pracodawcy).

• rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych, w tym rozwój systemu
informatycznego RUR i jego funkcjonalności.



Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Realizacja priorytetów:

• Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,

• Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich,

• Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w
edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców,

PO Wiedza Edukacja Rozwój PO Wiedza Edukacja Rozwój –– Oś IIIOś III

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców,

• Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa
wyższego.



Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Realizacja priorytetów:

Celem interwencji będzie wykorzystanie innowacji społecznych do przetestowania i wypracowania
nowych skuteczniejszych rozwiązań problemów w obszarze m.in. zatrudnienia, integracji
społecznej, kształcenia przez całe życie oraz modernizacji funkcjonowania administracji publicznej,
w przypadku których dotychczasowe działania nie są wystarczające lub wymagają nowego
podejścia.

PO Wiedza Edukacja Rozwój PO Wiedza Edukacja Rozwój –– Oś IVOś IV

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

podejścia.

Przykładowymi typami operacji będą:
• Wstępne opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie oraz włączenie do polityki i praktyki.
• Inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich rozwinięcie i opracowanie, oraz 

przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i 
praktyki.



Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Realizacja priorytetów:

• wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających
na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej,

• wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia
ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych,

• poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych,

PO Wiedza Edukacja Rozwój PO Wiedza Edukacja Rozwój –– Oś VOś V

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

• poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych,

• rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby
epidemiologiczno-demograficzne kraju.



PO Polska CyfrowaPO Polska Cyfrowa

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

Osie priorytetowe:

1. Powszechny dostęp do szybkiego 
internetu

2. E-Administracja i otwarty rząd 46,96%

6,67%
2,65%

Powszechny dostęp do 
szybkiego internetu

E-Administracja i otwarty 
rząd

Cyfrowe kompetencje 

3. Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa

4. Pomoc Techniczna

43,71%
Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa

Pomoc techniczna



Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Realizacja priorytetów:

• wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach

• interwencja będzie polegać na wsparciu projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub
przebudowy sieci dostępowej oraz jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury
telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 – budowę,

PO Polska Cyfrowa PO Polska Cyfrowa –– Oś IOś I

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 – budowę,
rozbudowę i przebudowę sieci szkieletowej i dystrybucyjnej zapewniającej szerokopasmowy
dostęp do internetu o parametrach co najmniej 30 Mb/s.



Oś priorytetowa II. E-Administracja i otwarty rząd

Realizacja priorytetów:

• wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i
przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to odbywać
poprzez elektronizację nowych usług i poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących
usług.

• cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

PO Polska Cyfrowa PO Polska Cyfrowa –– Oś IIOś II

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

• cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

• cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

• tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora
publicznego



Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Realizacja priorytetów:

• zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e-usług
publicznych - wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań cyfrowej integracji i
aktywizacji, Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji,
Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz zwiększania znaczenia e-umiejętności oraz
upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych

PO Polska Cyfrowa PO Polska Cyfrowa –– Oś IIIOś III

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych

• e–Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych
problemów społecznych lub gospodarczych.

• kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania
technologii cyfrowych



PO Polska WschodniaPO Polska Wschodnia

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

Osie priorytetowe:

1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

2. Nowoczesna Infrastruktura 
Transportowa

35,97%

16,52%

1,70%

Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia

Nowoczesna Infrastruktura 
Transportowa

Ponadregionalna 

3. Ponadregionalna Infrastruktura 
Kolejowa

4. Pomoc Techniczna
45,81%

Ponadregionalna 
Infrastruktura Kolejowa

Pomoc Techniczna



Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Jednym z głównych celów osi jest zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup
w Polsce Wschodniej. Do jego realizacji przyczyni się działanie pn. Platformy startowe dla nowych
pomysłów.

Kolejnym celem I osi priorytetowej jest zwiększenie aktywności MŚP z Polski Wschodniej na
rynkach międzynarodowych. Wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia

PO Polska Wschodnia PO Polska Wschodnia –– Oś IOś I

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

rynkach międzynarodowych. Wsparcie związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia
nowego modelu biznesowego w oparciu o internacjonalizację wpłynie na zwiększenie
efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw z makroregionu.



Oś priorytetowa II. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Celem operacji podejmowanych w ramach II osi priorytetowej jest poprawa mobilności
mieszkańców oraz poprawa dostępności wewnętrznej w miastach wojewódzkich Polski
Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych.

PO Polska Wschodnia PO Polska Wschodnia –– Oś IIOś II

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 



Oś priorytetowa III. Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

Celem III osi priorytetowej jest zwiększona dostępność Polski Wschodniej w zakresie
infrastruktury kolejowej. Dostępność makroregionu należy rozumieć w kontekście wewnętrznych
połączeń kolejowych, przede wszystkim istniejących pomiędzy miastami wojewódzkimi, jak
również połączeń o charakterze zewnętrznym do najważniejszych krajowych ośrodków miejskich.
Planowane w ramach osi priorytetowej inwestycje prowadzone będą głównie w ramach
Wschodniej Magistrali Kolejowej, która stanowi koncepcję połączenia miast wojewódzkich Polski
Wschodniej w zakresie transportu kolejowego

PO Polska Wschodnia PO Polska Wschodnia –– Oś IIIOś III

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 

Wschodniej w zakresie transportu kolejowego



Oś priorytetowa IV. Pomoc Techniczna

Jednym z głównym celów osi jest sprawne zarządzanie i wdrażanie POPW oraz efektywne
wykorzystanie środków w ramach POPW, w tym:

• wsparcie systemu monitorowania, ewaluacji, audytu i kontroli oraz procesu wyboru projektów.

Kolejnym celem osi priorytetowej jest sprawne i prawidłowe przygotowanie i realizacja
projektów przez beneficjentów POPW.

PO Polska Wschodnia PO Polska Wschodnia –– Oś IVOś IV

Krajowe Programy Operacyjne Krajowe Programy Operacyjne 



Regionalny Program OperacyjnyRegionalny Program Operacyjny

Województwa Świętokrzyskiego 2014 Województwa Świętokrzyskiego 2014 --
2020202020202020



W liczbach

Regionalny Program Operacyjny  Regionalny Program Operacyjny  

Na realizację RPO WŚ 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę środków UE oraz
odpowiadającego im wkładu krajowego w wysokości 1 605 345 404 EUR.

Wkład środków UE w finansowanie Programu wynosi 1 364 543 593 EUR, co
stanowi 85 % ogółu środków zaangażowanych w finansowanie Programu.

Wkład środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 980 704
066 EUR, zaś 383 839 527 EUR pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu
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066 EUR, zaś 383 839 527 EUR pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Szacunkowy poziom wkładu krajowego wyniesie 240 801 811 EUR.



Osie priorytetowe

Regionalny Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny 

1. Innowacje i nauka

2. Konkurencyjna gospodarka

3. Efektywna i zielona energia

4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe

5. Nowoczesna komunikacja
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5. Nowoczesna komunikacja

6. Rozwój miast

7. Sprawne usługi publiczne

8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

10. Otwarty rynek pracy

11. Pomoc techniczna



6161

Osie priorytetowe

Regionalny Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny 

Program realizuje cele województwa określone w zaktualizowanej 26 października 2006 r.
Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020, zgodnie z kluczowymi kierunkami
rozwoju regionu, poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym programu jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost
jakości życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez wykorzystanie i
wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych.
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INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA:
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA: 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego



Regionalny Program OperacyjnyRegionalny Program Operacyjny
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W województwie świętokrzyskim zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) realizowane będą w
mieście wojewódzkim i na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie, stanowiących jeden z
kluczowych obszarów strategicznej interwencji państwa.

W ramach RPO – Świętokrzyskie 2020 ZIT realizowane będą na terenie miasta Kielce i gmin:
Chęciny, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny,
Zagnańsk, Strawczyn i Chmielnik.
Dodatkowo wyznaczono obszary strategiczne – ośrodki subregionalne: Starachowice, Ostrowiec
Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna; obszar uzdrowiskowy; obszar Gór Świętokrzyskich
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Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna; obszar uzdrowiskowy; obszar Gór Świętokrzyskich

Interwencja zostanie skierowana przede wszystkim na realizację zintegrowanych działań
skierowanych na:
• wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji,
• poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym,
• wzmacnianie funkcji symbolicznych,
• rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu,
• wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych,
• przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów.



Regionalny Program OperacyjnyRegionalny Program Operacyjny
Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Świętokrzyskiego to dokument, związany z celami
określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020, który będzie zawierać
przedsięwzięcia inwestycyjne zgłoszone przez świętokrzyskie miasta i gminy.
Aby rozwój regionu odbywał się w sposób zrównoważony, nie można poprzestać na inwestycjach
na terenach najbardziej zurbanizowanych, dlatego Kontrakt Świętokrzyski definiuje plany
inwestycyjne mniejszych miast i obszarów wiejskich. W ramach Kontraktu zawiążą się
Partnerstwa gmin, które podejmą współpracę nad inwestycjami: kompleksowo rozwiązującymi
zdiagnozowane problemy, wzajemnie ze sobą powiązanymi i oddziaływującymi ponadlokalnie, azdiagnozowane problemy, wzajemnie ze sobą powiązanymi i oddziaływującymi ponadlokalnie, a
nie jedynie punktowe inwestycje. Fundamentem zawiązanego partnerstwa będzie
wielosektorowy charakter, który poza JST obejmie również organizacje pozarządowe i
gospodarcze.

Źródłem finansowania tych przedsięwzięć będzie RPO-Świętokrzyskie 2014-2020

Cel główny: Rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich oraz zrównoważony rozwój
obszarów wiejskich.



Regionalny Program OperacyjnyRegionalny Program Operacyjny
Zasady horyzontalne

1. Zrównoważony rozwój

Planowane obszary interwencji Programu dotyczące: 
– wzmocnienia potencjału i konkurencyjności regionu, w szczególności poprzez wspieranie 

sektora MŚP i działalności B+R, 
– wspierania aktywności zawodowej i postaw przedsiębiorczych, 
– podniesienia kompetencji poprzez edukację, 
– poprawy dostępności komunikacyjnej regionu – inwestycje w zakresie transportu, 
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– poprawy dostępności komunikacyjnej regionu – inwestycje w zakresie transportu, 
– promowania działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, w tym OZE, 
– ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami, 
– włączenia społecznego, 
– rozwoju infrastruktury społecznej. 



Regionalny Program OperacyjnyRegionalny Program Operacyjny
Zasady horyzontalne

2. Równość szans i niedyskryminacja

Poszanowanie praw jednostki niezależnie od pochodzenia etnicznego lub narodowego, religii
lub bezwyznaniowości, niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej, rasy czy statusu
społeczno-ekonomicznego. Oznacza to w praktyce równy i sprawiedliwy dostęp do dóbr i
usług, zapewnienie wszystkim takich samych możliwości rozwoju oraz zakaz dyskryminacji i jej
przeciwdziałanie.
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3. Równouprawnienie płci  

Zwiększenie trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu i do rozwoju ich kariery, ograniczenie
segregacji na rynku pracy, zwalczanie stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia
i szkolenia oraz propagowanie godzenia pracy i życia osobistego kobiet i mężczyzn.



Województwo Świętokrzyskie posiada cztery główne inteligentne specjalizacje oraz trzy
horyzontalne (wspierające).

Główne inteligentne specjalizacje:

• przemysł metalowo - odlewniczy, 

• zasobooszczędne budownictwo, 

• nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, 

turystyka zdrowotna i prozdrowotna. 

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

Regionalny Program OperacyjnyRegionalny Program Operacyjny

• turystyka zdrowotna i prozdrowotna. 

Specjalizacje horyzontalne: 

• technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), 

• branża targowo - kongresowa, 

• zrównoważony rozwój energetyczny.



Źródła finansowania dla jednostek 
samorządu terytorialnego



Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek samorządu terytorialnegojednostek samorządu terytorialnego

RPO – Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw 

Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w 
regionie

Typy projektów:

• wzmocnienie jakości usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, świadczonych przez
Instytucje Otoczenia Biznesu, poprzez:

1. usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi,1. usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi,
inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami podobnym charakterze w celu poprawy i
wsparcie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw,
2. sieciowanie IOB w ramach Regionalnego Systemu Innowacji,
3. usługi doradcze, szkoleniowe oraz wizyty studyjne dla IOB (benchmarking).

Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.



Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych

Typy projektów:
Tworzenie nowych i rozbudowa istniejących terenów inwestycyjnych (będących w posiadaniu
Beneficjenta) poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą:
1. uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych (m.in prace studyjno-koncepcyjne,

badania geotechniczne, kompleksowe wyposażenie w media, modernizacja wewnętrznej
infrastruktury komunikacyjnej) w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.
*Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – jako uzupełnienie projektu dotyczącego
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RPO – Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw 

*Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – jako uzupełnienie projektu dotyczącego
kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego ,

2. przebudowa i remont obiektów, infrastruktury przemysłowej, powojskowej, pokolejowej i
popegeerowskiej łącznie z adaptacją na cele gospodarcze,

3. uzupełnienia istniejącej zabudowy, remont i przebudowa istniejących użytkowanych oraz
niezagospodarowanych budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele
gospodarcze (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym).

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, wojewódzkie samorządowe osoby prawne

Nabór wniosków: IV kwartał 2015r. 
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Działanie 2.3 Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw

Typy projektów:

1. opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowych modeli biznesowych (za wyjątkiem
internacjonalizacji) dla firm z sektora MŚP głównie w oparciu o wdrożenie TIK

2. wsparcie instytucji zajmujących się promocją i świadczeniem kompleksowych informacji nt.
możliwości lokowania zewnętrznych inwestycji na terenie województwa,

3. promocja gospodarcza regionu (w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym) bezpośrednio

RPO – Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw 

3. promocja gospodarcza regionu (w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym) bezpośrednio
ukierunkowana na najważniejsze branże gospodarki województwa .

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, wojewódzkie samorządowe osoby prawne, 
instytucje otoczenia biznesu z województwa

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r., w zakresie promocji regionu – projekty 
realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym
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RPO – Energia ze źródeł odnawialnych

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Typy projektów:

1. wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych
(energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) wraz z podłączeniem do sieci
dystrybucyjnej,

2. budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw,
3. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokiej3. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokiej

kogeneracji z OZE,
4. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w

trigeneracji z OZE.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu jst,
związki i stowarzyszenia jst

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Efektywność energetyczna

Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF

Typy projektów:
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w oparciu
o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego bądź innych dokumentów wymaganych
przepisami prawa.

Planuje się dofinansować inwestycje w zakresie związanym m.in. z:
1. ociepleniem obiektu,
2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,
3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub
podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz systemów wodno-
kanalizacyjnych,
4. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE,
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RPO – Efektywność energetyczna

Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF

6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji ,
7. izolacja pokrycia dachowego,
8. instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią,
9. przeprowadzeniem audytu energetycznego jako elementu koniecznego do realizacji projektu,
10. mikrokogeneracją.10. mikrokogeneracją.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu jst,
związki i stowarzyszenia jst, samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
samorządowe osoby prawne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS

Nabór wniosków: 
Działanie 3.3 nie przewiduje się naboru w 2015r. – tryb konkursowy
Działanie 6.1– projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym
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RPO – Strategie niskoemisyjne

Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważonej mobilności miejskiej

Typy projektów:
1. modernizacja oświetlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych)na energooszczędne,
2. budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej,
3. wymiana źródeł ciepła,
4. mikrokogeneracja,
5. działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii,
6. kampanie promujące: budownictwo zeroemisyjne, inwestycje w zakresie budownictwa pasywnego
7. przewidziano również wsparcie dla projektów z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie7. przewidziano również wsparcie dla projektów z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie

budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego
m.in. parkingi Park&Ride, Bike&Ride, zintegrowane centra przesiadkowe, infrastruktura dworcowa,
przebudowa infrastruktury miejskiej (np. budowa buspasów, przebudowa skrzyżowań),

8. inwestycje dotyczące ekologicznego transportu publicznego w regionie świętokrzyskim.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu, samorządowe osoby
prawne

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r. – tryb konkursowy
ZIT KOF – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym
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RPO – Ochrona przed zagrożeniami

Działanie 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków

Typy projektów:

• budowa i modernizacja wielofunkcyjnych zbiorników wodnych małej retencji:

1. budowa infrastruktury przeciwpowodziowej (poldery zalewowe),
2. tworzenie i poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach

nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych),nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych),
w tym z uwzględnieniem zakupu sprzętu i wyposażenia specjalistycznego.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Gospodarka odpadami

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

Typy projektów:

1. kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami, zgodnie z
postanowieniami Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami oraz zapisami planów
inwestycyjnych,

2. budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych w tym medycznych i
weterynaryjnych.weterynaryjnych.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu jst

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa

Typy projektów:

1. kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej, w tym wyposażenie aglomeracji w
odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych, budowa oczyszczalni ścieków bądź poprawa
parametrów już istniejących oczyszczalni, oraz budowa i rozbudowa systemów zaopatrzenia w
wodę wyłącznie jako projekty kompleksowe dot. infrastruktury służącej oczyszczaniu ścieków,

2. budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych .2. budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych .

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu jst, związki i
porozumienia jst

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Typy projektów:

1. zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych (w tym:
konserwacja, renowacja, rewaloryzacja oraz zabezpieczenie tych obiektów przed zagrożeniami
wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia oraz wyposażeniem) wraz z dostosowaniem do funkcji
turystycznych lub prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej,

2. rozwój zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, w tym rozbudowa,2. rozwój zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, w tym rozbudowa,
przebudowa i wyposażenie obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie
ich otoczenia wraz z dostosowaniem tych obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej, w
tym działalności gospodarczej ,

3. zakup wyposażenia oraz konserwacji muzealiów, materiałów archiwalnych, starodruków itp. ,
4. promocja dziedzictwa kulturowego regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów

tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych (w tym tworzenie
szlaków kulturowych). Działania informacyjno-promocyjne będą wspierane jedynie jako element
szerszego działania w ramach projektu,

5. organizacja wydarzeń kulturalnych .
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RPO – Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne, związki i
stowarzyszenia jst

Nabór wniosków:
• w ramach obszaru całego województwa – grudzień 2015r.
• obszar Gór Świętokrzyskich – październik 2015r.• obszar Gór Świętokrzyskich – październik 2015r.
• obszar uzdrowiskowy – listopad 2015r.
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RPO – Środowisko
Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo
Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF

Typy projektów:
1. podnoszenie standardu ochrony oraz poprawiania bazy technicznej i wyposażenia parków

krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 oraz obszarów chronionego
krajobrazu wraz z opracowaniem planów ochrony lub planów zadań ochronnych tych obszarów
oraz inwentaryzacji obszarów chronionego krajobrazu,

2. ochrona różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki
rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki, służące rozwojowirodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki, służące rozwojowi
zielonej infrastruktury (np. ogrody deszczowe w miastach, parki miejskie, korytarze ekologiczne,
zielone bariery akustyczne),

3. zarządzanie i ochrona krajobrazu (m.in. inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionych i
inna dokumentacja) polegająca na budowie i rozbudowie niezbędnej infrastruktury związanej z
ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków,

4. budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie
edukacji ekologicznej (m.in. w parkach krajobrazowych),

5. inwestycje mające na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne
przyrodniczo oraz służące edukacji i promowaniu form ochrony przyrody (m.in.: infrastruktura dla
ruchu rowerowego, ścieżki edukacyjne).
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RPO – Środowisko
Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, związki i porozumienia jst, samorządowe osoby
prawne zajmujące się ochroną przyrody

Nabór wniosków:
• w ramach obszaru całego województwa – grudzień 2015r.• w ramach obszaru całego województwa – grudzień 2015r.
• obszar Gór Świętokrzyskich – październik 2015r.
• obszar uzdrowiskowy – listopad 2015r.
• ZIT KOF – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym



Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek samorządu terytorialnegojednostek samorządu terytorialnego

RPO – Drogi

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa
Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa – ZIT KOF

Typy projektów:
Budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich, stanowiących połączenie z siecią dróg krajowych,
ekspresowych oraz autostrad, oraz z ośrodkami miejskimi w sąsiednich regionach, w tym inwestycje
na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach jako element większego
projektu m. in.:
• przebudowa skrzyżowań kolizyjnych na bezkolizyjne, budowa chodników, wysp, azyli dla pieszych,• przebudowa skrzyżowań kolizyjnych na bezkolizyjne, budowa chodników, wysp, azyli dla pieszych,
zatok autobusowych etc.

Projekty z zakresu dróg powinny, tam gdzie to możliwe uwzględniać budowę dróg rowerowych.

Beneficjenci: Samorząd Województwa

Nabór wniosków: projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym
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RPO – Połączenia kolejowe

Działanie 5.2 Infrastruktura kolejowa

Typy projektów:

1. budowa i przebudowa infrastruktury kolejowej oraz zakup taboru – projekt poza konkursowy,

2. przebudowa węzłów kolejowych, kolejowo-drogowych, dostosowanie infrastruktury do potrzeb
pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych z zapewnieniem efektywności energetycznej oraz
wpływających łagodząco na zmiany klimatu.wpływających łagodząco na zmiany klimatu.

Beneficjenci: Samorząd Województwa

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r. dla trybu konkursowego
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RPO – Rewitalizacja

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Typy projektów:

• przebudowa, adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu
przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych
lub rekreacyjnych.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, podmioty działające w imieniu jst, spółdzielnie,
wspólnoty mieszkaniowe

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r. 
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RPO – Edukacja

Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF

Typy projektów:

• wsparcie infrastruktury edukacyjnej, służącej kształceniu zawodowemu i uczeniu się przez całe życie
z uwzględnieniem infrastruktury ośrodków i centrów egzaminacyjnych.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego z obszaru funkcjonalnego objętego ZIT, ZwiązekBeneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego z obszaru funkcjonalnego objętego ZIT, Związek
ZIT KOF

Nabór wniosków: projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym



RPO – E-usługi publiczne

Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa

Typy projektów:
1. wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego w tym 

aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z 
funkcjonującymi systemami projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów 
informacji przestrzennej,

2. wsparcie aktualizacji i rozwoju zasobów danych przestrzennych dla potrzeb lepszego 

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek samorządu terytorialnegojednostek samorządu terytorialnego

2. wsparcie aktualizacji i rozwoju zasobów danych przestrzennych dla potrzeb lepszego 
wykorzystania usług systemów informacji przestrzennej (w tym wsparcie geodezji w zakresie baz 
danych stanowiących podstawę informacji przestrzennych), 

3. wsparcie digitalizacji zasobów m.in. kulturowych, archiwalnych, naukowych będących w 
posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, 
otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów (w tym wsparcie cyfryzacji i digitalizacji 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w zakresie projektów o zasięgu 
regionalnym/lokalnym celem zapewnienia łatwiejszego dostępu do postaci cyfrowej do tych 
zasobów), 



RPO – E-usługi publiczne

Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa

4. rozwój infrastruktury informatycznej, służących poprawie efektywności zarządzania oraz 
upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, 
elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczne zarządzanie dokumentacją itp.). 

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki działające w ich imieniu,

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek samorządu terytorialnegojednostek samorządu terytorialnego

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki działające w ich imieniu,
samorządowe wojewódzkie osoby prawne

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Rozwój

Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla 
określonych obszarów

Typy projektów:

• wsparcie dla terenów, które tracą swój dotychczasowy charakter społeczno-gospodarczy czy też nie
był on wystarczająco wykorzystany i dlatego konieczne jest nadanie im nowych funkcji,
gwarantujących pobudzenie gospodarcze tych obszarów oraz tworzących sprzyjające warunki do
wykreowania nowych miejsc pracywykreowania nowych miejsc pracy

Wsparcie dotyczyć będzie działań inwestycyjnych oraz promocyjno-informacyjnych.
Warunkiem przyjęcia projektu do realizacji będzie spełnienie kryteriów mówiących o wpływie
inwestycji na wzrost zatrudnienia i przedsiębiorczość.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Infrastruktura społeczna

Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna

Typy projektów:

• Infrastruktura usług społecznych w tym: usług o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym (w tym
opieki nad dziećmi do lat 3), opieki nad rodziną i pieczy zastępczej, usług towarzyszących procesowi
usamodzielniania się, mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego, treningowego i socjalnego.
Inwestycje dotyczące placówek/ośrodków interwencji kryzysowej, a także diagnozowania i
monitoringu problemów społecznych.monitoringu problemów społecznych.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Infrastruktura edukacyjna

Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Typy projektów:

1. infrastruktura dydaktyczna szkół (wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i 
materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematycznych i przyrodniczych w szkołach 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, infrastruktura sportowa służąca 
wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów), o ile służą zajęciom dydaktycznym, przede 
wszystkim na podstawie kompleksowych planów rozwoju szkół, wszystkim na podstawie kompleksowych planów rozwoju szkół, 

2. infrastruktura szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym) na podstawie 
kompleksowych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie, 

3. komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i 
uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem infrastruktury ośrodków i centrów 
egzaminacyjnych, 
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RPO – Infrastruktura edukacyjna

Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

4. inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego zawodowego oraz wyższego (w kierunkach 
kluczowych dla rozwoju województwa, uwzględnionych w Strategii Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego do roku 2020 lub stanowiących inteligentne specjalizacje województwa), 

5. infrastruktura przedszkolna - uzasadnionych przypadkach, dla wyrównania dostępu do ww. usług.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r
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RPO – Infrastruktura edukacyjna

Działanie 8.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3

Typy projektów:

• Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez:
a) tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych,
b) tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących żłobkach i klubach dziecięcych,
c) wsparcie tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie, 
d) pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem opieki nad dzieckiem do lat 3.d) pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem opieki nad dzieckiem do lat 3.

Beneficjenci: gminne jednostki budżetowe

Nabór wniosków: 21.09.2015 – 09.10.2015
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RPO – Aktywne i zdrowe starzenie się

Działanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku 
aktywności zawodowej

Typy projektów:
•wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników 
ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy, 
• wdrożenie programów zdrowotnych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze 
względów zdrowotnych (w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego), 
• wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji medycznej w zakresie grup schorzeń • wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji medycznej w zakresie grup schorzeń 
będących najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej, tj. m.in. rehabilitacji kardiologicznej, 
neurologicznej, psychiatrycznej, onkologicznej, pulmonologicznej oraz rehabilitacji narządów ruchu, 
rehabilitacji chorób zawodowych, ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie 
aktywności zawodowej,
•wdrożenie programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach 
negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych 
stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. 

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Aktywne i zdrowe starzenie się

Działanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej
Działanie 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT

Typy projektów:

• działania: wspierające realizację programów, w tym działania w tym działania koncentrujące się na 
eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na badania 
profilaktyczne, 
• działania wspierające realizację krajowych programów zdrowotnych w zakresie poprawy 
wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, jelita grubego i piersi, w tym koncentrujące się na wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, jelita grubego i piersi, w tym koncentrujące się na 
eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na badania 
profilaktyczne, w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej dotyczącej specyficznych jednostek 
chorobowych identyfikowanych w regionie w ramach Regionalnych Profilaktycznych Programów 
Zdrowotnych (RPPZ), w szczególności przeciwdziałania pylicy w miejscu pracy.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Jakość edukacji przedszkolnej

Działanie 8.3.1 Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji

Typy projektów:

•Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
•Wsparcie istniejących przedszkoli w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych,
•Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego

Nabór wniosków: do 30 września 2015r.
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RPO – Jakość edukacji 

Działanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych

Typy projektów:

1. budowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez zwiększanie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych, edukacyjno – wychowawczych, doradczych, psychologiczno – pedagogicznych oraz 
rozwój bazy dydaktyczno – naukowej (która musi stanowić odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby 
placówki, a także być elementem kompleksowego projektu), tworzenie warunków do nauczania 
eksperymentalnego, przykładowo: tworzenie klas o autorskim profilu nauczania, organizacja kółek eksperymentalnego, przykładowo: tworzenie klas o autorskim profilu nauczania, organizacja kółek 
zainteresowań, laboratoriów dla uczniów, wykorzystanie innowacyjnych scenariuszy zajęć, 

2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, między innymi dzieci z niepełnosprawnościami), poprzez realizację działań służących 
indywidualizacji nauczania, realizację zajęć rozwijających uzdolnienia, a także dodatkowych zajęć 
służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych dla uczniów mających trudności w nauce, 

3. budowanie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie 
kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, metod eksperymentu naukowego, a 
także zapewnienie narzędzi diagnostyki psychologiczno - pedagogicznej i metod 
zindywidualizowanego podejścia do uczniów. 
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RPO – Jakość edukacji

Działanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

Typy projektów:

• rozwój nowoczesnego nauczania na wszystkich progach edukacji kształcenia ogólnego (w tym 
specjalnego) poprzez rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii 
informacyjno – komunikacyjnych, poprzez kontynuację rządowego programu „Cyfrowa szkoła” w 
obszarach e-nauczyciel i e-szkoła.

Działanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych
Działanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół
ponadpodstawowych

Typy projektów:

• rozwój wysokiej jakości szkolnictwa ponadpodstawowego (w tym szkół/placówek specjalnych, z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) na rzecz budowania kompetencji kluczowych 
uczniów (w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, ICT, j. obcych oraz kreatywności, 
innowacyjności i pracy zespołowej), w tym postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 
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RPO – Jakość edukacji 

Działanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK
Działanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji
kluczowych
Działanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół
ponadpodstawowych

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, komórka organizacyjna/departament UrzęduBeneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, komórka organizacyjna/departament Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakresie projektu stypendialnego

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Kształcenie ustawiczne

Działanie 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych

Typy projektów:

• Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych (z przyczyn osobistych, społecznych lub 
zawodowych), w obszarze ICT i języków obcych, zakończonych formalną oceną i/lub certyfikacją

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (w zakresie oddolnych inicjatyw edukacyjnych)

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Włączenie społeczne

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Typy projektów:
Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa wykorzystująca w zależności
od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, obejmująca następujące
działania:
1. narzędzia oraz formy aktywnej integracji i pracy socjalnej;
2. kursy, szkolenia;
3. aktywizację zawodową (staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane, działania3. aktywizację zawodową (staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane, działania

wspierające);
4. reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez WTZ, ZAZ, KIS i CIS;
5. terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe;
6. wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia
JST, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty reintegracyjne, realizujące usługi
reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nabór wniosków: grudzień 2015r.
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RPO – Usługi społeczne

Działanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Działanie 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Typy projektów:
1. Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych obejmujące następujące działania:

a) profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia
dziennego, świetlic środowiskowych,

b) wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny,
c) wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem,c) wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem,
d) wsparcie systemu pieczy zastępczej,
e) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych.

2. Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad
osobami niesamodzielnymi.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,
instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty organizujące pieczę zastępczą

Nabór wniosków: listopad 2015r. 
W ramach ZIT nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Rozwój przedsiębiorczości

Działanie 10.4.1 Rozwój przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i 
bezzwrotnych 
Działanie 10.4.2 Rozwój przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i 
bezzwrotnych - ZIT

Typy projektów:

• Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i 
bezzwrotnych, m.in.: bezzwrotnych, m.in.: 

1. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
2. bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu

Nabór wniosków: 07.09.2015 - 30.09.2015
W ramach ZIT – nie przewiduje się naboru w 2015r. 
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RPO – Rozwój przedsiębiorczości

Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Typy projektów:
Wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach poprzez usługi dostępne w Rejestrze 
Usług Rozwojowych (RUR), w tym: 

1. usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw obejmujące np. doradztwo biznesowe, mentoring, 
asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej;

2. usługi rozwojowe dla pracowników wspierające rozwój i dostosowywanie kwalifikacji i 
kompetencji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa (np. ogólne i kompetencji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa (np. ogólne i 
specjalistyczne szkolenia). 

Beneficjenci: Operator Podmiotowego Systemu Finansowania (wybór nastąpi w trybie konkursowym).
Operatorem PSF mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Nabór wniosków: listopad 2015r.
– dotyczy obszarów funkcjonalnych: Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska-Kamiennej oraz Starachowic oraz 
obszaru całego województwa



Źródła finansowania dla 
sektora edukacjisektora edukacji



Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Typy projektów:

1. Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów
prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do
poruszania się na rynku pracy.

2. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym: a. przygotowanie szkół do prowadzenia

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

2. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń, w tym: a. przygotowanie szkół do prowadzenia
doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń, b. przygotowanie programów
doskonalenia zawodowego nauczycieli, c. szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i
form pracy dydaktycznej, d. doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń z zakresu:
kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy
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Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Typy projektów:

3. Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem
kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji
kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno
przyrodniczych, języków obcych).

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

4. Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na
każdym etapie edukacyjnym

5. Szkolenie i doradztwo dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie
problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
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Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Typy projektów:

6. Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu
edukacyjnego, oraz rewizja treści nauczania pod kątem: rozwijania kompetencji kluczowych
uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków
obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy
zespołowej), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

zespołowej), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.

7. Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym
e-podręcznikom.

8. Integracja baz danych systemu oświaty (uzyskanie interoperacyjności pomiędzy bazami danych
oświatowych i zasobami informacyjnymi, takimi jak: Systemem Informacji Oświatowej; Systemem
Obsługi Egzaminów Zewnętrznych; Systemem Ewaluacji Oświaty/nadzór pedagogiczny; Edukacyjna
Wartość Dodana; Porównywalnych Wyników Egzaminacyjnych)
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Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Typy beneficjentów:

• Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Ośrodek Rozwoju Edukacji
• Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
• Instytut Badań Edukacyjnych
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
• stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

• stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
• organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych
• samorząd gospodarczy i zawodowy
• jednostki naukowe
• jednostki badawczo-rozwojowe
• przedsiębiorcy
• placówki doskonalenia nauczycieli
• szkoły wyższe

Nabór: Nie przewiduje się naboru w 2015 roku
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Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Typy projektów:

1. Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych, w tym:
a) opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych
b) opracowanie modelowych programów kursów umiejętności zawodowych

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

b) opracowanie modelowych programów kursów umiejętności zawodowych
c) opracowanie przykładowych programów kursów kompetencji ogólnych
d) opracowanie kursów multimedialnych umożliwiających prowadzenie części teoretycznej

kursów dla osób dorosłych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
2. Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z

organem prowadzącym i społecznością lokalną
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Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Typy projektów:

3. Wypracowanie programów i rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji doradztwa
edukacyjnozawodowego w systemie oświaty, w tym :

a) opracowanie standardów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, uwzględniających
potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych
typach szkół i placówek;

b) przygotowanie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania
wewnątrzszkolnych systemów doradztwa.
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Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Typy projektów:

4. Przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia wypracowanych
rozwiązań, w tym:

a) opracowanie narzędzi diagnozowania lokalnego rynku pracy i rynku kwalifikacji dla
doradców edukacyjno-zawodowych;

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

doradców edukacyjno-zawodowych;
b) przygotowanie programów szkoleniowych, w tym e-learningowych dla doradców

edukacyjno-zawodowych;
c) przygotowanie kadry trenerów, którzy będą prowadzili szkolenia dla osób realizujących

zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach;
d) przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań
organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi.
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Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Typy projektów:

5. Przygotowanie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup
wiekowych

Typy beneficjentów:

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

• dla typów operacji nr 1,2,4,5: Ministerstwo Gospodarki; Ministerstwo Edukacji Narodowej; Krajowy
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; Instytut Badań Edukacyjnych; jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; stowarzyszenia i związki jednostek
samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych;
samorząd gospodarczy i zawodowy; partnerzy społeczni; jednostki naukowe; jednostki badawczo-
rozwojowe; przedsiębiorcy; placówki doskonalenia nauczycieli; szkoły wyższe.

Nabór: IV kwartał 2015 r.
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Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Typy projektów:

1. Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na
rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym:

a) utworzenie zespołów partnerów społecznych w skład których wejdą przedstawiciele

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

a) utworzenie zespołów partnerów społecznych w skład których wejdą przedstawiciele
stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych, w ramach
których, z udziałem przedstawicieli rad sektorowych, zostaną podjęte m.in. następujące
działania:

• pozyskiwanie od rad sektorowych informacji na temat zapotrzebowania na zawody i
kwalifikacje

• wypracowanie ścieżek rozwoju zawodowego w danej branży/zawodzie szkolnictwa
zawodowego

• dokonanie przeglądu klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego pod kątem
uwzględnienia oczekiwań partnerów społecznych właściwych dla zawodów szkolnictwa
zawodowego
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Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 

Typy projektów:

b) przegląd i aktualizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz innych treści
kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym:

• modernizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach,
• modyfikacja programów nauczania, planów nauczania, suplementów do dyplomów i

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

• modyfikacja programów nauczania, planów nauczania, suplementów do dyplomów i
kwalifikacji,

• monitorowanie procesu wdrażania zmodyfikowanej podstawy programowej kształcenia
w zawodach.

2. Doskonalenie systemu egzaminów zawodowych, w tym:

a) przygotowanie zadań egzaminacyjnych do nowych i zmodernizowanych zawodów szkolnictwa
zawodowego,

b) szkolenia metodyczne dla pracodawców uczestniczących w procesie przygotowania i
przeprowadzenia egzaminów.
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Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 

Typy projektów:

3. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki
zawodu, w tym:

a) opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów,

b) opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu (dla zawodów na poziomie

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

b) opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu (dla zawodów na poziomie
kwalifikacji technika),

c) wypracowanie modelu zachęt dla pracodawców angażujących się w proces kształcenia
zawodowego,

d) ewaluacja wypracowanych rozwiązań w zakresie praktycznej nauki zawodu.

4. Stworzenie modelu współpracy pracodawców funkcjonujących w specjalnych strefach
ekonomicznych (SSE) ze szkołami oraz placówkami systemu oświaty
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Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 

Typy projektów:

5. Wypracowanie rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu

b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców

c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia
zawodowego z nowymi technologiami stosowanymi w danej branży

6. Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów i e-podręczników do kształcenia zawodowego.

7. Monitorowanie losów absolwentów.
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Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 

Typy beneficjentów:

• W odniesieniu do typów operacji 1, 2, 3, 5 , 6, 7: Ministerstwo Edukacji Narodowej; Krajowy
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej; Instytut Badań Edukacyjnych; jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; stowarzyszenia i związki jednostek

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; stowarzyszenia i związki jednostek
samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych;
samorząd gospodarczy i zawodowy; partnerzy społeczni; jednostki naukowe; jednostki badawczo-
rozwojowe; przedsiębiorcy; placówki doskonalenia nauczycieli; szkoły wyższe

Nabór: Nie przewiduje się naboru w 2015 roku
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Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Typy projektów:

1. Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym zawierających w
szczególności:

a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby
społeczno-gospodarcze,

b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,

c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację,

d) wysokiej jakości programy stażowe

2. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach
kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, w tym:

a) certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

d) wizyty studyjne u pracodawców.
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Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Typy projektów:

3. Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier),
wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

4. Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Typy beneficjentów:

• uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym 

Nabór wniosków: 10 września – 12 października 2015 r.
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Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego 

Typy projektów:
1. Realizacja programów kształcenia w językach obcych
2. Realizacja międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich 

umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym 
środowisku przez osoby z Polski

3. Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub 
artystycznej

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

artystycznej
4. Wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie
5. Wsparcie uczestnictwa wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub 

zawodach.

Typy beneficjentów:
• W odniesieniu do typów operacji 1-3: uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie 

wyższym
• W odniesieniu do typów operacji 4 i 5: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nabór: Nie przewiduje się naboru w 2015 roku
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Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Typy projektów:

1. Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia:
a) informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami: stworzenie centralnego systemu

repozytoriów prac dyplomowych
b) narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

b) narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym
2. Wspieranie procesów konsolidacji uczelni.
3. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych

umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych
4. Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w

uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami.
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Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Typy beneficjentów:

• W odniesieniu do typów operacji 1 i 3: uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie 
wyższym 

• W odniesieniu do typów operacji 2 i 4: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
PO WER – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Nabór: zakończony w 2015 r., planowany w 2016 r.
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Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla jednostek samorządu terytorialnegojednostek samorządu terytorialnego

RPO – Energia ze źródeł odnawialnych

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Typy projektów:

• wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych (energia
wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) wraz z podłączeniem do sieci
dystrybucyjnej,
• budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw,
• budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokiej• budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokiej
kogeneracji z OZE.
• budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w trigeneracji
z OZE

Beneficjenci: uczelnie

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.



Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji

Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 
sektorze publicznym i mieszkaniowym

Typy projektów:
• projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznych oraz
wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na
energooszczędne w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego bądź innych
dokumentów wymaganych przepisami prawa. Planuje się dofinansować inwestycje w zakresie związanym
m.in. z:
1. ociepleniem obiektu,

RPO – Efektywność energetyczna

1. ociepleniem obiektu,
2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,
3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem
do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz systemów wodno-kanalizacyjnych,
4. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE,
6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji
7. izolacja pokrycia dachowego,
8. instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią,
9. przeprowadzeniem audytu energetycznego jako elementu koniecznego do realizacji projektu,
10. mikrokogeneracją.
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Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Beneficjenci: uczelnie

RPO – Efektywność energetyczna

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Strategie niskoemisyjne

Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

Typy projektów:

1. modernizacja oświetlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych)na energooszczędne,
2. budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej,
3. wymiana źródeł ciepła,
4. mikrokogeneracja,
5. działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii,5. działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii,
6. kampanie promujące: budownictwo zeroemisyjne, inwestycje w zakresie budownictwa

pasywnego

Beneficjenci: uczelnie

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Typy projektów:

1. zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych (w tym:
konserwacja, renowacja, rewaloryzacja oraz zabezpieczenie tych obiektów przed zagrożeniami
wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia oraz wyposażeniem) wraz z dostosowaniem do funkcji
turystycznych lub prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej,

2. rozwój zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, w tym rozbudowa,2. rozwój zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, w tym rozbudowa,
przebudowa i wyposażenie obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie
ich otoczenia wraz z dostosowaniem tych obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej, w
tym działalności gospodarczej,

3. zakup wyposażenia oraz konserwacji muzealiów, materiałów archiwalnych, starodruków itp.,
4. promocja dziedzictwa kulturowego regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów

tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych (w tym tworzenie
szlaków kulturowych). Działania informacyjno-promocyjne będą wspierane jedynie jako element
szerszego działania w ramach projektu,

5. organizacja wydarzeń kulturalnych .
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RPO – Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Beneficjenci: szkoły i uczelnie artystyczne

Nabór wniosków:Nabór wniosków:
• w ramach obszaru całego województwa – grudzień 2015r.
• obszar Gór Świętokrzyskich – październik 2015r.
• obszar uzdrowiskowy – listopad 2015r.
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RPO – Środowisko

Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo

Typy projektów:
1. podnoszenie standardu ochrony oraz poprawiania bazy technicznej i wyposażenia parków

krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 oraz obszarów chronionego
krajobrazu wraz z opracowaniem planów ochrony lub planów zadań ochronnych tych obszarów
oraz inwentaryzacji obszarów chronionego krajobrazu,

2. ochrona różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki
rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki, służące rozwojowirodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki, służące rozwojowi
zielonej infrastruktury (np. ogrody deszczowe w miastach, parki miejskie, korytarze ekologiczne,
zielone bariery akustyczne),

3. zarządzanie i ochrony krajobrazu (m.in. inwentaryzacja przyrodnicza obszarów chronionych i
inna dokumentacja) polegająca na budowie i rozbudowie niezbędnej infrastruktury związanej z
ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków,

4. budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie
edukacji ekologicznej (m.in. w parkach krajobrazowych),

5. inwestycje mające na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne
przyrodniczo oraz służące edukacji i promowaniu form ochrony przyrody (m.in.: infrastruktura dla
ruchu rowerowego, ścieżki edukacyjne).
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RPO – Środowisko

Działanie 4.5 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo

Beneficjenci: uczelnie

Nabór wniosków:
• w ramach obszaru całego województwa – grudzień 2015r.• w ramach obszaru całego województwa – grudzień 2015r.
• obszar Gór Świętokrzyskich – październik 2015r.
• obszar uzdrowiskowy – listopad 2015r.
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RPO – E-usługi publiczne

Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa

Typy projektów:
1. wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego w tym 

aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z 
funkcjonującymi systemami projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów 
informacji przestrzennej,

2. wsparcie aktualizacji i rozwoju zasobów danych przestrzennych dla potrzeb lepszego 2. wsparcie aktualizacji i rozwoju zasobów danych przestrzennych dla potrzeb lepszego 
wykorzystania usług systemów informacji przestrzennej (w tym wsparcie geodezji w zakresie baz 
danych stanowiących podstawę informacji przestrzennych), 

3. wsparcie digitalizacji zasobów m.in. kulturowych, archiwalnych, naukowych będących w 
posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, 
otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów (w tym wsparcie cyfryzacji i digitalizacji 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w zakresie projektów o zasięgu 
regionalnym/lokalnym celem zapewnienia łatwiejszego dostępu do postaci cyfrowej do tych 
zasobów), 



Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora edukacjisektora edukacji
RPO – E-usługi publiczne

Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa

4. rozwój infrastruktury informatycznej, służących poprawie efektywności zarządzania oraz 
upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, 
elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczne zarządzanie dokumentacją itp.). 

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki działające w ich imieniu,Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki działające w ich imieniu,
samorządowe wojewódzkie osoby prawne

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Infrastruktura edukacyjna

Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Typy projektów:
1. infrastruktura dydaktyczna szkół (wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały 

dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, infrastruktura sportowa służąca wzmacnianiu sprawności fizycznej 
uczniów), o ile służą zajęciom dydaktycznym, przede wszystkim na podstawie kompleksowych planów 
rozwoju szkół, 

2. infrastruktura szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym) na podstawie kompleksowych 
planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie, 

3. komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia 3. komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia 
się przez całe życie, z uwzględnieniem infrastruktury ośrodków i centrów egzaminacyjnych, 

4. inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego zawodowego oraz wyższego (w kierunkach 
kluczowych dla rozwoju województwa, uwzględnionych w Strategii Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego do roku 2020 lub stanowiących inteligentne specjalizacje województwa), 

5. infrastruktura przedszkolna - uzasadnionych przypadkach, dla wyrównania dostępu do ww. usług

Beneficjenci: szkoły, centra kształcenia ustawicznego, uczelnie, centra kształcenia praktycznego, ośrodki i
centra egzaminacyjne, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia zawodowego
i ustawicznego

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Infrastruktura edukacyjna

Działanie 8.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3

Typy projektów:

•Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez:

a) tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych,
b) tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących żłobkach i klubach dziecięcych,
c) wsparcie tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie,c) wsparcie tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie,
d) pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem opieki nad dzieckiem do lat 3.

Beneficjenci: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, żłobki
oraz kluby dziecięce i ich organy prowadzące,

Nabór wniosków: 21.09.2015 – 09.10.2015
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RPO – Jakość edukacji przedszkolnej

Działanie 8.3.1 Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji

Typy projektów:

• Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
• Wsparcie istniejących przedszkoli w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych,
• Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia

Beneficjenci: przedszkola i ich organy prowadzące (w tym przedszkola specjalne, integracyjne oraz 
inne formy wychowania przedszkolnego), osoby prawne

Nabór wniosków: do 30 września 2015r.
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RPO – Jakość edukacji

Działanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych

Typy projektów:

• budowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez zwiększanie oferty zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych, edukacyjno – wychowawczych, doradczych, psychologiczno – pedagogicznych oraz 
rozwój bazy dydaktyczno – naukowej (która musi stanowić odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby 
placówki, a także być elementem kompleksowego projektu), tworzenie warunków do nauczania 
eksperymentalnego, przykładowo: tworzenie klas o autorskim profilu nauczania, organizacja kółek 
zainteresowań, laboratoriów dla uczniów, wykorzystanie innowacyjnych scenariuszy zajęć, zainteresowań, laboratoriów dla uczniów, wykorzystanie innowacyjnych scenariuszy zajęć, 

• wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, między innymi dzieci z niepełnosprawnościami), poprzez realizację działań służących 
indywidualizacji nauczania, realizację zajęć rozwijających uzdolnienia, a także dodatkowych zajęć 
służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych dla uczniów mających trudności w nauce, 

• budowanie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie 
kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, metod eksperymentu naukowego, a także 
zapewnienie narzędzi diagnostyki psychologiczno - pedagogicznej i metod zindywidualizowanego 
podejścia do uczniów. 
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RPO – Jakość edukacji 

Działanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

Typy projektów:

• rozwój nowoczesnego nauczania na wszystkich progach edukacji kształcenia ogólnego (w tym 
specjalnego) poprzez rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii 
informacyjno – komunikacyjnych, poprzez kontynuację rządowego programu „Cyfrowa szkoła” w 
obszarach e-nauczyciel i e-szkoła 

Działanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych
Działanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół
ponadpodstawowych

Typy projektów:

• rozwój wysokiej jakości szkolnictwa ponadpodstawowego (w tym szkół/placówek specjalnych, z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) na rzecz budowania kompetencji kluczowych 
uczniów (w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, ICT, j. obcych oraz kreatywności, 
innowacyjności i pracy zespołowej), w tym postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 
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RPO – Jakość edukacji

Działanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK
Działanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji
kluczowych
Działanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół
ponadpodstawowych

Beneficjenci: szkoły publiczne i niepubliczne, organy prowadzące publiczne i niepubliczneBeneficjenci: szkoły publiczne i niepubliczne, organy prowadzące publiczne i niepubliczne
szkoły podstawowe, w tym z oddziałami przedszkolnymi, organy prowadzące publiczne i
niepubliczne szkoły ponadpodstawowe, przedszkola a także ich organy prowadzące, osoby
prawne

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Kształcenie ustawiczne

Działanie 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych

Typy projektów:

• Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych (z przyczyn osobistych, społecznych lub
zawodowych), w obszarze ICT i języków obcych, zakończonych formalną oceną i/lub certyfikacją

Beneficjenci: w ramach projektu opartego na systemie popytowym - OperatorBeneficjenci: w ramach projektu opartego na systemie popytowym - Operator
Operatorem mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wybór
operatora nastąpi w trybie konkursowym

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r. 
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RPO – Kształcenie ustawiczne

Działanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju
CKZiU

Typy projektów:
Dostosowywanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy poprzez: 
1. realizację staży i praktyk zawodowych, 
2. realizację dualnego podejścia do kształcenia i szkolenia, 
3. współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym, 
4. realizację kompleksowych programów doradztwa zawodowego oraz opracowanie narzędzi 

diagnostycznych i materiałów metodycznych, diagnostycznych i materiałów metodycznych, 
5. doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, 
6. upowszechnianie nowoczesnego nauczania, 
7. zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, 
8. doskonalenie umiejętności nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
9. tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego 

Beneficjenci: szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące, kształcenia
ustawicznego, praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły policealne,
uczelnie

Nabór wniosków: do 30 września 2015r.
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RPO – Kształcenie ustawiczne

Działanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do zdolnych uczniów szkół
kształcenia zawodowego

Typy projektów:

• Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia 
zawodowego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji życiowej/rodzinnej 
w zakresie przedmiotów zawodowych, ICT oraz języków obcych, 

Beneficjenci: szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące, placówki
kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia
zawodowego, szkoły policealne, uczelnie

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Kształcenie ustawiczne

Działanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych

Typy projektów:
• Wspieranie podnoszenia, zmiany lub nabywania nowych umiejętności, kwalifikacji oraz kompetencji 
osób dorosłych poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalej, w zakresie: 

1. kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskane 
kwalifikacje w zawodzie), 

2. kursów umiejętności zawodowych (zakończonych zaliczeniem zgodnie z prawodawstwem 2. kursów umiejętności zawodowych (zakończonych zaliczeniem zgodnie z prawodawstwem 
krajowym, dotyczącym kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych), 

3. kursów/szkoleń które prowadzą do nabycia konkretnych umiejętności (możliwych do realizacji we 
współpracy z pracodawcami). 

Beneficjenci: szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące, placówki
kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia
zawodowego, szkoły policealne, uczelnie

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Kształcenie ustawiczne

Działanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT

Typy projektów:

• Wsparcie i tworzenie centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług 
edukacyjnych realizowanych przez te podmioty na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także 
podejmujących działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. 

Beneficjenci: szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące, placówki
kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia
zawodowego, szkoły policealne, uczelnie

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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PO IiS – Ochrona dziedzictwa kulturowego

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Typy projektów:

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach
zabytkowych

2. Rozbudowa i remont nie zabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji
artystycznej, archiwów
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artystycznej, archiwów
3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji

artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich
4. Modernizacja wystaw stałych
5. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków
6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów,

materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych oraz ich ochrona i
digitalizacja

7. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem
8. Rozbudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne
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PO IiS – Ochrona dziedzictwa kulturowego

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Typy beneficjentów:

1. Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego);

2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe;
3. Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
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3. Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego;

4. Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury;
5. Organizacje pozarządowe;
6. Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących konserwacji i renowacji

zabytków ruchomych i nieruchomych);
7. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa

UNESCO inne niż wymienione w punktach 1-6.
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PO IiS – Ochrona dziedzictwa kulturowego

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Wymogi dodatkowe:
W przypadku beneficjentów wymienionych w punkcie 4 – 7 możliwa jest realizacja
wyłącznie projektów w kwotach 2-5 mln EUR kosztów całkowitych; do 10 mln EUR dla
projektów znajdujących się na liście UNESCO.
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Wyłączenia:
Wyklucza się wsparcie inwestycji dotyczących:
1. budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej;
2. obiektów przeznaczonych na cele: mieszkaniowe, sportowe, administracji

publicznej, związane z ochroną zdrowia, infrastrukturą opiekuńczo-wychowawczą
oraz targową;

3. zakupu wydawnictw do bibliotek oraz zakupu muzealiów;
4. kompleksowej rewitalizacji przestrzeni miejskich.

Nabór: wrzesień 2015 r.



Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Celem realizacji poddziałania jest digitalizacja zasobów kultury i zwiększenie dostępności oraz poprawa
jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury.

Typy beneficjentów:

• państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,

• Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,

Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora kulturysektora kultury
PO PC – Udostępnianie zasobów kultury

• Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,

• ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,

• jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,

• biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,

• partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. 
podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 4 mln zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków: wrzesień 2015 r.
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RPO – Energia ze źródeł odnawialnych

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Typy projektów:

1. wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych
(energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, biogazu, biomasy) wraz z podłączeniem do sieci
dystrybucyjnej,

2. budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw,
3. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokiej3. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokiej

kogeneracji z OZE.
4. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu w

trigeneracji z OZE

Beneficjenci: instytucje kultury

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Strategie niskoemisyjne

Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

Typy projektów:

1. modernizacja oświetlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych)na energooszczędne,
2. budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej,
3. wymiana źródeł ciepła,
4. mikrokogeneracja,
5. działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii,5. działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii,
6. kampanie promujące: budownictwo zeroemisyjne, inwestycje w zakresie budownictwa

pasywnego

Beneficjenci: instytucje kultury

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Typy projektów:

1. zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych (w tym:
konserwacja, renowacja, rewaloryzacja oraz zabezpieczenie tych obiektów przed zagrożeniami
wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia oraz wyposażeniem) wraz z dostosowaniem do funkcji
turystycznych lub prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej

2. rozwój zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, w tym rozbudowa,2. rozwój zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, w tym rozbudowa,
przebudowa i wyposażenie obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie
ich otoczenia wraz z dostosowaniem tych obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej, w
tym działalności gospodarczej

3. zakup wyposażenia oraz konserwacji muzealiów, materiałów archiwalnych, starodruków itp.
4. promocja dziedzictwa kulturowego regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów

tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych (w tym tworzenie
szlaków kulturowych). Działania informacyjno-promocyjne będą wspierane jedynie jako element
szerszego działania w ramach projektu,

5. organizacja wydarzeń kulturalnych.
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RPO – Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Beneficjenci: instytucje kultury, instytucje ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego

Nabór wniosków:
• w ramach obszaru całego województwa – grudzień 2015r.
•Obszar gór świętokorzyskich – październik 2015r.
•Obszar uzdrowiskowy – listopad 2015r.•Obszar uzdrowiskowy – listopad 2015r.
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RPO – Rewitalizacja

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Typy projektów:

•przebudowa, adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu
przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych
lub rekreacyjnych

Beneficjenci: instytucje kultury w ramach kompleksowych projektów koordynowanych przez jstBeneficjenci: instytucje kultury w ramach kompleksowych projektów koordynowanych przez jst

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r. 
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RPO – E-usługi publiczne

Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa

Typy projektów:
1. wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego w tym 

aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, interoperacyjnych z 
funkcjonującymi systemami projektów z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów 
informacji przestrzennej,

2. wsparcie aktualizacji i rozwoju zasobów danych przestrzennych dla potrzeb lepszego 2. wsparcie aktualizacji i rozwoju zasobów danych przestrzennych dla potrzeb lepszego 
wykorzystania usług systemów informacji przestrzennej (w tym wsparcie geodezji w zakresie baz 
danych stanowiących podstawę informacji przestrzennych), 

3. wsparcie digitalizacji zasobów m.in. kulturowych, archiwalnych, naukowych będących w 
posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie powszechnego, 
otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów (w tym wsparcie cyfryzacji i digitalizacji 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w zakresie projektów o zasięgu 
regionalnym/lokalnym celem zapewnienia łatwiejszego dostępu do postaci cyfrowej do tych 
zasobów), 



Źródła finansowania dla Źródła finansowania dla sektora kulturysektora kultury

RPO – E-usługi publiczne

Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa

4. rozwój infrastruktury informatycznej, służących poprawie efektywności zarządzania oraz 
upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, 
elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczne zarządzanie dokumentacją itp.). 

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki działające w ich imieniu,Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki działające w ich imieniu,
samorządowe wojewódzkie osoby prawne

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Przedsiębiorczość

Działanie 1.3 Wsparcie świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu w celu promocji innowacji w 
sektorze przedsiębiorstw 

Typy projektów:
Wsparcie IOB, w tym parków technologicznych w celu podniesienia zdolności tych instytucji 
promujących i wspierających innowacje w sektorze przedsiębiorczości, pod kątem stworzenia pakietu 
usług dla przedsiębiorców m.in. z zakresu:
1. zarządzania projektami, 
2. kojarzenia partnerów, 2. kojarzenia partnerów, 
3. własności patentowej i intelektualnej, 
4. poszukiwania zewnętrznego finansowania projektów, 
5. przeprowadzenia badań, analiz w zakresie zapotrzebowania na innowacje i transfer technologii.

Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu 
Grupa docelowa: MŚP

Nabór wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015 roku
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RPO – Aktywność zawodowa

Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności 
zawodowej osób powyżej 29 roku życia

Typy projektów:
•Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów wskazanych w przedmiotowej ustawie, musi 
zostać poprzedzone instrumentami i usługami rynku pracy służącymi indywidualizacji wsparcia oraz 
pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej obejmującymi: 
1. identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w 

zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy 
bezrobotnych, 

2. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z 
kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie 
planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych.

Beneficjenci: Miejski Urząd Pracy/Powiatowe Urzędy Pracy z województwa świętokrzyskiego

Nabór wniosków: projekty realizowane jedynie w trybie pozakonkursowym
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RPO – Aktywność zawodowa

Działanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez 
zatrudnienia
Działanie 10.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez 
zatrudnienia - ZIT

Typy projektów:
1. wparcie poprzez identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, 
2. wparcie poprzez realizację programów aktywizacji zawodowej, 
3. wparcie poprzez przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, 3. wparcie poprzez przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
4. wparcie poprzez zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnością, 
5. wparcie poprzez wspieranie wolontariatu,
6. wparcie poprzez upowszechnianie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia, 
7. wparcie poprzez wsparcie adaptacyjne pracownika, 
8. wparcie poprzez jednorazowy dodatek relokacyjny. 

Beneficjenci: Miejski Urząd Pracy/Powiatowe Urzędy Pracy, podmioty świadczące usługi z zakresu 
aktywizacji zawodowej

Nabór wniosków: 07.09.2015 - 30.09.2015
w ramach ZIT – nie przewiduje się naboru w 2015r.
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RPO – Aktywność zawodowa

Działanie 10.3.1 Mobilność zawodowa i geograficzna w ramach sieci EURES, wspierana poprzez 
publiczne służby zatrudnienia
Działanie 10.3.2 Mobilność zawodowa i geograficzna w ramach sieci Eures, wspierana przez WK
OHP oraz podmioty akredytowane przez MPiPS

Typy projektów:
•Realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES
zdiagnozowanych na podstawie analiz – społeczno – gospodarczych regionu. Tego typu operacje mają
charakter warunkowy, uzależniony od zdiagnozowania branż, zawodów lub kompetencji, w którychcharakter warunkowy, uzależniony od zdiagnozowania branż, zawodów lub kompetencji, w których
sytuacja na rynku pracy wymaga realizacji USMT.

Beneficjenci: podmioty uprawnione do realizacji zadań EURES, powiatowe Urzędy Pracy, Miejski
Urząd Pracy, podmioty świadczące usługi z zakresu aktywizacji zawodowej

Nabór wniosków:
10.3.1 – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym
10.3.2 – nie przewiduje się naboru w 2015r.



RPO – Rozwój przedsiębiorczości

Działanie 10.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Typy projektów:
Wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach poprzez usługi dostępne w Rejestrze 
Usług Rozwojowych (RUR), w tym: 

1. usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw obejmujące np. doradztwo biznesowe, mentoring, 
asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej;

2. usługi rozwojowe dla pracowników wspierające rozwój i dostosowywanie kwalifikacji i 
kompetencji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa (np. ogólne i 
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kompetencji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa (np. ogólne i 
specjalistyczne szkolenia). 

Beneficjenci: Operator PSF mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych). 
Grupa docelowa: MŚP, pracownicy

Nabór wniosków: opublikowanie ogłoszenia o konkursie – IV kwartał 2015
z wyłączeniem miast Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna oraz Starachowice 



Aspekty praktyczneAspekty praktyczne



I. Aplikowanie
a) Przygotowanie podmiotu (zasoby kadrowe i techniczne)
b) Przygotowanie projektu (centralna rola budżetu i harmonogramu prac)
c) Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (forma elektroniczna)
d) Ocena projektu i panel ekspertów
e) Podpisanie umowy o dofinansowanie

Aspekty praktyczneAspekty praktyczne

Proces aplikowania i rozliczaniaProces aplikowania i rozliczania
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II. Rozliczanie
a) System zaliczkowania (PO IR/ RPO)
b) Wskaźniki produktu i rezultatu
c) Okres trwałości



1. Deklarowane wartości wskaźników – optymalizacja 
wniosku pod kątem podejmowanych zobowiązań

2. Nieumiejętność pomiaru planowanych 
efektów projektu

3. Podział projektu na etapy a zachowanie 
płynności finansowej

Aspekty praktyczneAspekty praktyczne

Najczęściej popełniane błędy Najczęściej popełniane błędy –– na co zwrócić uwagę?na co zwrócić uwagę?
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płynności finansowej
4. Brak szczegółowych uzasadnień odnoszących się do 

deklarowanego poziomu innowacyjności – pobieżne 
badania stanu techniki

5. Brak uwzględnienia czynników ochrony własności 
intelektualnej przy sporządzaniu projektów B+R

6. Pobieżna analiza konkurencji i SWOT



Aspekty praktyczneAspekty praktyczne

Gdzie szukać informacji?Gdzie szukać informacji?

www.funduszeeuropejskie.gov.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl
+ podstrony Programów Operacyjnych + podstrony Programów Operacyjnych 



Aspekty praktyczneAspekty praktyczne

Gdzie szukać informacji?Gdzie szukać informacji?

www.parp.gov.pl



Aspekty praktyczneAspekty praktyczne

Gdzie szukać informacji?Gdzie szukać informacji?

www.ncbir.pl



Aspekty praktyczneAspekty praktyczne

Gdzie szukać informacji?Gdzie szukać informacji?



Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagę

zapraszamy do konsultacji indywidualnychzapraszamy do konsultacji indywidualnychzapraszamy do konsultacji indywidualnychzapraszamy do konsultacji indywidualnych


