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Kampania promująca RPO
Śląskie — Wyprzedzamy!

Nowe władze województwa śląskiego
Nowym marszałkiem Województwa Śląskiego
został Jakub Chełstowski. Jego zastępcami
są Wojciech Kałuża i Dariusz Starzycki. Do
zarządu powołano Michała Wosia i Izabelę
Domogałę.
Marszałek Województwa Śląskiego Jakub
Chełstowski będzie kierował m.in. kulturą, komunikacją społeczną oraz nadzorem właścicielskim nad
podległymi spółkami prawa handlowego. Należy
przypomnieć, że zgodnie z ustawą o samorządzie

województwa marszałek, prócz kierowania sprawami województwa, jest reprezentantem regionu.
Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech
Kałuża będzie odpowiedzialny za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zajmować się będzie także gospodarką, turystyką
oraz sportem.
Z kolei pieczę nad rozwojem zdrowia oraz polityką społeczną, a także geodezją i gospodarką
nieruchomościami oraz planowaniem prze-

strzennym przejmie Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki.
Członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela
Domogała będzie odpowiedzialna za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do jej kompetencji należeć będą także ochrona środowiska oraz
inwestycje.
Członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał
Woś kierować będzie komunikacją i transportem,
edukacją i nauką oraz rozwojem terenów wiejskich.

Dobre praktyki

Wykorzystać potencjał regionu
Zielona gospodarka oraz przemysły kreatywne – to tematy Kongresu „Nowe specjalizacje, nowe możliwości”, który odbył się
26 i 27 listopada w siedzibie Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach.
W spotkaniu wzięli udział wicemarszałek województwa śląskiego Dariusz Starzycki, prof.
Wiesław Banyś, prezes Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia” oraz przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.

INTELIGENTNE
SPECJALIZACJE
Kongres był też okazją do dyskusji o nowych
kierunkach rozwoju oraz miejscem spotkania
ludzi nauki, przedsiębiorczości i samorządu.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji unijnych, regionów europejskich oraz
eksperci.
Pierwszy dzień poświęcono zielonej gospodarce,
natomiast drugi – przemysłom kreatywnym, widzianym jako nowe możliwości regionu.
Zielona gospodarka – nowa inteligentna specjalizacja – to odpowiedź na potrzeby regionu,
który nadal wymaga zmian. To specjalizacja, któ-

rej celem jest wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań środowiskowych. W dłuższej
perspektywie czasu przedsięwzięcia i projekty
realizowane w jej ramach wpłyną na poprawę
jakości życia mieszkańców regionu.
– Nie można, a nawet nie trzeba, być dobrym we wszystkim. Właśnie temu służą inteligentne specjalizacje. Dlatego Śląsk, podobnie
jak inne regiony Polski, wybrał kilka z nich.
Dla nas to m.in. zielona gospodarka. Mówimy
o niej, ale musimy zacząć ją realizować już teraz – mówił prof. Jerzy Buzek, przewodniczący
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Parlamentu Europejskiego, który uczestniczył
w katowickim spotkaniu.

KULTURA I GOSPODARKA
Dzień drugi poświęcono przemysłom kreatywnym. Kulturę dopiero niedawno powiązano
z rozwojem gospodarczym i polityką ekonomiczną. Staje się odpowiedzialna nie tylko za
kreowanie tożsamości regionalnej, ale również
określa atrakcyjność danego miejsca dla mieszkańców, inwestorów i turystów. W dużym
stopniu wpływa na innowacyjność przedsiębiorstw w województwie, przyciągając i zatrzymując wysokiej klasy specjalistów. Umożliwia

tworzenie nowych miejsc pracy oraz przynosi
wzrost jego konkurencyjności.
Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn,
prezentowała przykłady zwycięskich i wyróżnionych projektów w konkursie Śląska Rzecz.
Z kolei prof. Krzysztof Stachowiak z Uniwersytetu w Poznaniu i Anna Mlost z Małopolskiego
Obserwatorium Rozwoju Regionalnego podzielili
się wynikami badań, dotyczącymi przemysłów
kreatywnych ze swoich regionów.
Organizatorami kongresu byli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Dom Polski Południowej w Brukseli (wspólna inicjatywa
województw małopolskiego, opolskiego i śląskiego) – od 2018 roku koordynowany przez
Stowarzyszenie „Pro Silesia”. Wydarzenie było
w części współfinasowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Sieci
Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych
w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO
RIS w PPO)” realizowanego w ramach Działania
1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020.
baw

W województwie śląskim inteligentne specjalizacje to: medycyna, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne,
zielona gospodarka, przemysły wschodzące, w tym przemysły kreatywne. Projekty z obszarów uznanych za inteligentne
specjalizacje regionu mogą być preferowane przy udzieleniu wsparcia z unijnych funduszy.
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Rozmowa z Jakubem Chełstowskim,
marszałkiem województwa śląskiego

szkolnictwa (między innymi dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku) oraz wsparcie dla
efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii. To z kolei
pokazuje, że Śląskie reaguje na bieżące problemy
i dostosowuje się do obecnie panujących warunków, takich jak zapotrzebowanie na specjalistów
na rynkach pracy czy potrzeba ogrzewania budynków w sposób mniej inwazyjny dla środowiska.
Natomiast jeśli spojrzymy w kierunku wykorzystania alokacji dla każdego z kluczowych obszarów
wsparcia, to okaże się, że do tej pory największy
procent środków – około 85% – przeznaczyliśmy
na infrastrukturę edukacyjną, czyli inwestycje
w modernizacje szkół i przedszkoli oraz zaplecza
naukowego w postaci pracowni badawczych i laboratoriów.

Dzień dobry, panie marszałku. Zbliżający się
koniec roku to doskonała okazja do tego,
by podsumować to, co w nim się wydarzyło.
Jak wygląda poziom zaangażowania funduszy europejskich w rozwój województwa
śląskiego?
Dzień dobry. Jeżeli mówimy o wsparciu unijnym
w naszym regionie, to nie da się nie zauważyć
zmian, które zaszły w naszym regionie. Od wejścia Polski do Unii minęły prawie dwie pełne perspektywy finansowe. W tym czasie w regionie
udało się zrealizować wiele inwestycji. Wszystko
to jest zasługą przedsiębiorczych i kreatywnych
ludzi, którzy tutaj mieszkają i doskonale zdają
sobie sprawę, że dzięki funduszom europejskim
mogą dzisiaj realizować takie przedsięwzięcia,
które bez tych środków mogłyby powstać dopiero w odległej przyszłości.
Przez 4 lata trwania programu ogłosiliśmy ponad 300 naborów konkursowych na łączną kwotę prawie 12 mld złotych, w których potencjalni
beneficjenci złożyli ponad 9 tysięcy wniosków
o dofinansowanie na prawie dwukrotnie większą
kwotę. To pokazuje, jak wielkim zainteresowaniem cieszą się fundusze europejskie, a jednocześnie jak nadal wielkie są potrzeby w naszym
regionie. Spośród złożonych wniosków 3,5 tysiąca zostało wybranych do dofinansowania na
łączną kwotę ponad 9 mld zł, co stanowi ok. 65%
wszystkich środków dostępnych w ramach RPO.
Oznacza to, że większość funduszy już została
rozdzielona na realizację konkretnych projektów.
W kolejnych latach liczba ogłaszanych przez nas
naborów zmniejszy się, będzie to tzw. ostatni

dzwonek dla tych projektodawców, którzy
wciąż myślą o złożeniu wniosku o dofinansowanie w obecnej perspektywie.
W jakie działania beneficjenci RPO WSL
inwestują najchętniej?
To zależy, pod jakim kątem będziemy rozpatrywali
tę kwestię. Jeżeli pod względem liczby złożonych
i wybranych do dofinansowania wniosków, to
naturalnie będzie to rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP). Właściciele firm chętnie
korzystają z funduszy europejskich (prawie 700
projektów wybranych do dofinansowania), by
rozwinąć swoją działalność w różnych dziedzinach i kierunkach, częstokroć również po to, by
się całkowicie przebranżowić lub wejść ze swoimi produktami na nowe rynki. W dalszej kolejności będą działania ukierunkowane na rozwój

Rozmowa

Trudno nie zauważyć zmian

Skoro województwo nie będzie już ogłaszało
tylu naborów, to co się będzie działo w ramach
RPO w ostatnich 2 latach jego trwania?
RPO WSL 2014-2020 po prostu wejdzie w kolejną fazę realizacji. To zupełnie normalny „cykl
życia” programu – w pierwszych latach ogłaszane są konkursy dla projektodawców i przyznawane są dotacje na wdrożenie ich pomysłów, w kolejnych coraz większy nacisk pada na realizację
projektów, a co się z tym wiąże, ich rozliczenie.
Znacznie więcej pracy mają osoby kontrolujące
prawidłowość wydatkowania funduszy europejskich. W tej fazie większość inwestycji zostaje
ukończonych i otwartych do użytku publicznego.
Mieszkańcy województwa mogą się spodziewać,
że już w najbliższym czasie będą mogli skorzystać na dostępności wielu długo oczekiwanych
przez nich obiektów. Jednocześnie pracujemy już
intensywnie nad programowaniem przyszłej perspektywy finansowej.
Dziękuję za rozmowę – red.

Stan realizacji RPO Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020
Budżet ogółem w zł
Środki zaangażowane w nabory
Wnioski wybrane do doﬁnansowania
Podpisane umowy

14 913 895 836 zł

100%
94%
65%
61%

14 068 815 171 zł
9 637 042 777 zł
9 037 319 664 zł

Stan na dzień 10 grudnia 2018 r.

301
23

zakupionych jednostek taboru pasażerskiego

wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych

2980
30

uczniów uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego

„Razem zmieniamy Śląskie” Biuletyn informacyjny RPO WSL, wydawany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego.
Redakcja: Barbara Warpechowska BawArte • Współpraca: Agnieszka Cieplik (UMWSL), Agnieszka Gajewska (UMWSL), Agata Woźniak (UMWSL), Krystyna Skrabek (UMWSL), Michał Banek (UMWSL).
Realizacja: Agora SA, Tychy, ul. Towarowa 4 • Opracowanie graficzne i skład: Adam Szojda, Agora Grafika • Druk: Agora Poligrafia sp. z o.o.
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Niedługo nowe konkursy
Rozmowa z Wojciechem Kałużą,

Rozmowa

wicemarszałkiem województwa śląskiego
Panie marszałku, marszałek Chełstowski
podsumował ten rok, jeśli chodzi o realizację
Regionalnego Programu Województwa Śląskiego. Proszę powiedzieć, jak zapowiada się
przyszły rok, jeśli chodzi o planowane nabory?
Harmonogram naborów wniosków na 2019 rok
został zatwierdzony już w październiku. Zakłada
on ogłoszenie 73 naborów, w których będzie
można pozyskać w sumie ponad 750 mln zł dofinansowania.
To mniej niż w 2017 i 2018 roku. Dlaczego?
Słusznie pani zauważyła. Choć nadal liczba naborów nie jest mała. Ale rzeczywiście, jeśli porównamy, to zobaczymy, że w 2017 roku przeprowadziliśmy łącznie 105 naborów z pulą 3 mld zł,
a w tym roku ogłosiliśmy 80 naborów o budżecie
1,7 mld zł. Jak podkreślił w swojej wypowiedzi
marszałek Chełstowski, weszliśmy już w kolejną
fazę realizacji Programu.
Rozumiem. Na jakie nabory w przyszłym roku
przeznaczono najwięcej pieniędzy?
Tradycyjnie największe środki konsumują nabory
ogłaszane w osiach priorytetowych wspieranych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Niekwestionowanym liderem jest tu nabór na
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie – ZIT (Poddziałanie 4.5.1), który ruszy w październiku przyszłego roku. W puli jest
aż 140 mln zł. Szanse na dofinansowanie mają tu
projekty dotyczące tworzenia infrastruktury transportu zbiorowego (np. centra przesiadkowe, drogi
rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, miejskie wypożyczalnie rowerów), wdrażania
inteligentnych systemów transportowych (ITS)
i efektywnego oświetlenia, a także zakupu autobusów na potrzeby transportu publicznego. To jeden z najbardziej popularnych obszarów wsparcia.
Dotychczas ogłosiliśmy 25 naborów o środki na te
cele. Wiele spośród nich udało się już zrealizować,
jak np. oddane niedawno do użytku pierwsze centrum przesiadkowe w Katowicach, zlokalizowane
w Ligocie.

POSTARAJ SIĘ
O WSPARCIE
Instrumenty zwrotne to — obok dotacji — jeden z mechanizmów preferencyjnego wsparcia przedsiębiorców i samorządów, przewidzianych w ramach funduszy europejskich na
lata 2014-2020. W województwie śląskim to
ponad 770 mln zł.
To wsparcie dla firm, które napotykają problemy,
starając się o zdobycie kapitału w bankach, np.
z powodu braku zabezpieczeń lub krótkiej historii
kredytowej.
Unijne instrumenty zwrotne są oferowane jako
nisko oprocentowane pożyczki mikro-, małym
i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), osobom zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej, a także podmiotom publicznym. Ich
oprocentowanie jest symboliczne, a więc zdecydowanie niższe niż rynkowe.
O pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 30 lat,
będące osobami bezrobotnymi, osobami biernymi
zawodowo, reemigrantami, imigrantami, osobami
ubogimi pracującymi, osobami odchodzącymi z rolnictwa lub ich rodziną, osobami zatrudnionymi na
umowach krótkoterminowych oraz osobami pracującymi w ramach umów cywilnoprawnych.
Pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP można przeznaczyć na wsparcie aktywności inwestycyjnej oraz poprawę efektywności energetycznej
i odnawialne źródła energii, a dla sektora publicznego na poprawę stanu środowiska miejskiego.
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Spore pieniądze czekają również na projekty
edukacyjne. Środki można pozyskać zarówno na
modernizację infrastruktury (w przypadku przedszkoli to aż 3 nabory z pulą 3,9 mln zł, a placówek
zawodowych – 2 nabory z budżetem 6,9 mln zł),
jak i na podniesienie poziomu kształcenia (przedszkolnego – 4 nabory o łącznej wartości 7,4 mln zł
i zawodowego – 1 nabór z pokaźną alokacją 20,2
mln zł). Dzięki komplementarności projektów możliwe jest bardziej racjonalne wydatkowanie środków, a beneficjenci mogą uzyskać dodatkowe korzyści na różnych etapach realizacji projektu, jak
chociażby większą widoczność realizowanego projektu, a co za tym idzie, dotarcie do większej grupy
ostatecznych odbiorców.
Na jakie nabory najbardziej czekają
przedsiębiorcy?
W lutym planowany jest czwarty nabór wniosków
na wdrażanie Innowacji w MŚP, dotyczący inwestycji w produkty/usługi czy technologie nieznane
co najmniej w skali regionu, dysponujący pulą 20
mln zł (Działanie 3.2). To obszar cieszący się sporym zainteresowaniem przedsiębiorców. W ostatnich trzech edycjach wpłynęło łącznie 1467 wniosków, a do dofinansowania wybrano 593.
W czerwcu planujemy konkurs wspierający internacjonalizację firm (Poddziałanie 3.5.3), z budżetem 8 mln zł. Natomiast w lipcu otworzy się
kolejny nabór wniosków na Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (Działanie 1.2).
Rozdzielimy 60 mln zł pomiędzy projekty, które
przewidują uruchomienie lub rozwój zaplecza na
potrzeby prowadzenia badań.
Jakim naborami warto się jeszcze
zainteresować?
Warto zwrócić uwagę na nowe nabory w obszarach, które wprowadziła niedawna aktualizacja
programu. Szansę na wsparcie z funduszy unijnych
zyskały działania obecnie szczególnie ważne dla
regionu, jak np. walka z niską emisją. W maju uruchomimy nabór z działania 4.6. Czyste powietrze
z budżetem 28 mln zł. Dofinansowanie obejmie
projekty przewidujące wymianę lub modernizację
indywidualnych źródeł ciepła wraz z ewentualnymi
pracami termomodernizacyjnymi. Zupełną nowością będzie też nabór dotyczący budowy tras rowerowych, na który przeznaczyliśmy 12 mln zł.

Wszystkie wspomniane nabory dotyczą
projektów infrastrukturalnych. A na co mogą
liczyć ci, którzy chcą otrzymać dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego?
W zakresie obszarów wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego szczególnie polecam
Działanie 8.3 dotyczące zdrowia mieszkańców województwa śląskiego. Celem projektów realizowanych w tym obszarze jest poprawa stanu zdrowia
pracowników firm i instytucji poprzez profilaktykę
i rehabilitację. Do tej pory nie było możliwości realizacji tego typu projektów, ponieważ czekaliśmy
na opracowanie Regionalnych Programów Zdrowotnych, które właśnie niedawno zostały przyjęte.
Nowość to możliwość uzyskania dofinansowania
na kompleksową rehabilitację układu kostno-stawowego i mięśniowego, tzn. konsultacje i badania
dla pacjentów w wieku aktywności zawodowej
od 50. do 59. roku życia w przypadku kobiet oraz
od 50. do 64. roku życia w przypadku mężczyzn
oraz szkolenia dla lekarzy. Pod koniec tego roku
ogłoszony zostanie konkurs na te działania, z pulą
środków 37,5 mln zł. Natomiast w marcu i kwietniu przyszłego roku zostaną uruchomione kolejne
nabory z obszaru rehabilitacji dotyczące układu
krążenia, oddechowego, zaburzeń psychicznych
oraz nerwic i nowotworów układu pokarmowego.
W oparciu o regionalne programy zdrowotne będą
mogły być też realizowane projekty, których celem będzie poprawa opieki nad kobietami w ciąży,
polegająca na budowaniu postaw świadomego rodzicielstwa. Chodzi tutaj o organizację szkół świadomego rodzicielstwa czy działania edukacyjne dla
personelu medycznego. Ponadto będzie można
otrzymać dofinansowanie na projekty, których celem jest wczesne wykrycie deformacji kręgosłupa
u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie
ergonomii w codziennym życiu dziecka.
Cały czas można też uzyskać wsparcie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz korzystać z oferty szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw w ramach
Podmiotowego Systemu Finansowania, do czego
gorąco zachęcam.
Dziękuję za rozmowę – red.

GDZIE PO POŻYCZKĘ

Działanie 3.4. Dokapitalizowanie zewnętrznych
źródeł dofinansowania przedsiębiorczości
FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A.
ul. Sokolska 8, Katowice
Punkt Obsługi Klienta
tel.: +48 32 200 84 44, 32 200 84 00,
tel.: +48 32 201 00 12, 32 201 00 13
e-mail: pok@fgsa.pl

BIURO TISE W KATOWICACH
Silesia Business Park,
ul. Chorzowska 150, Katowice
tel.: +48 517 420 746
e-mail: msp@tise.pl
BANK PEKAO S.A.
Centrum Biznesowe Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Gliwicach
ul. gen. L. Berbeckiego 4, Gliwice
tel.: +48 723 337 255

Działanie 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Region Śląski
ul. Podchorążych 1, Katowice
tel.: +48 32 602 94 00
e-mail: katowice@bgk.pl

Działanie 7.5. Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
poprzez instrumenty finansowe
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
Fundusz Pożyczkowy
ul. Cieszyńska 367 (II piętro, pokój 303), Bielsko-Biała
tel.: +48 33 496 02 00, 33 496 02 40,
tel.: +48 33 496 02 20, 502 483 753
e-mail: m.niemczyk@bcp.org.pl
e-mail: magda.wilk@bcp.org.pl
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Nowoczesna gospodarka
Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

lipiec/listopad

Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB

styczeń

RPO WSL

Dobre praktyki
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONCEPCJI KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW
BEZPIECZEŃSTWA OPARTYCH O MONITOROWANIE PARAMETRÓW LOTU
W LOTNICTWIE OGÓLNYM
StorkJet Sp. z o.o., Katowice
Wartość ogółem: 394 tys. zł
Wkład UE: 262 tys. zł
Projekt dotyczy stworzenia systemu monitorowania, analizy oraz prezentacji parametrów lotu w lotnictwie
ogólnym na samolotach lekkich oraz ultralekkich. Innowacyjny system do wspomagania zarządzania bezpieczeństwem lotniczym będzie wykorzystywany przez linie lotnicze oraz centra szkolenia pilotów.

Wzmocnienie konkurencyjności MŚP
Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT Północny i RIT Zachodni

wrzesień

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

luty

Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP

czerwiec

Dobra praktyka
WDROŻENIE INNOWACYJNEJ USŁUGI REHABILITACJI ZA POMOCĄ WYSOCE
ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
Amed sp. z o.o., Katowice
Wartość ogółem: ogółem: 1,3 mln zł
Wkład UE: 526 tys. zł
Zakupiono innowacyjne roboty, które są wykorzystywane w rehabilitacji neurologicznej. Urządzenia (egzoszkielety) są stosowane również do reedukacji chodu. Technologia powstała w wyniku współpracy przedsiębiorstwa z naukowcami z AWF w Katowicach.

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Południowy
i RIT Północny

grudzień

Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Zachodni

styczeń

Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

październik

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Południowy

luty/październik

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Północny

październik

Poddziałanie 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - konkurs

wrzesień

Działanie 4.6 Czyste powietrze

maj

Dobra praktyka
ZAKUP ELEKTRYCZNEGO TABORU AUTOBUSOWEGO WRAZ Z SYSTEMEM
INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA FLOTĄ, WRAZ Z BUDOWĄ CENTRALNEJ STACJI
ŁADOWANIA I WYMIANY BATERII ORAZ ROZPROSZONYCH STACJI SZYBKIEGO
ŁADOWANIA BATERII W JAWORZNIE
PKM Jaworzno sp. z o.o.
Wartość ogółem: 61,2 mln zł
Wkład UE: 41,4 mln zł
W mieście wprowadzono do użytku 22 autobusy elektryczne, a także zapewniono pełne zaplecze techniczne
wraz z infrastrukturą zapewniającą ładowanie baterii pojazdów. Centralna stacja ładowania i utrzymania autobusów
to pierwszy obiekt tego typu w Polsce.

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT

wrzesień

Poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Południowy, RIT Północny, RIT Zachodni

wrzesień

Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT

maj/wrzesień

Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Zachodni

maj

Dobra praktyka
UTWORZENIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W KATOWICACH MURCKACH
Miasto Katowice
Wartość ogółem: 2,1 mln zł
Wkład UE: 1,7 mln zł
Centrum pozwala na poznanie przyrody w jej bezpośrednim otoczeniu i kształcenie postaw proekologicznych.
Utworzono ogród sensoryczny, a w pracowniach wykorzystuje się m.in. drukarkę 3D, piec do wypalania gliny.
Placówka prowadzi edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Przewiduje się, że odwiedzi ją 600 osób rocznie.
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Transport
Działanie 6.2. Transport kolejowy

maj

Dobra praktyka

RPO WSL

DOSTAWA CO NAJMNIEJ 10 SZTUK ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH
DO WYKONYWANIA KOLEJOWYCH WOJEWÓDZKICH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH
Województwo śląskie
Wartość ogółem: 201 mln zł
Wkład UE: 139 mln
Na potrzeby Kolei Śląskich zakupiono 12 sztuk fabrycznie nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pozwoli to wymienić mocno wyeksploatowany tabor, dzierżawiony od Przewozów Regionalnych. Łączna pojemność nowego taboru to ponad 4 tys. osób.

Regionalny rynek pracy
Poddziałanie 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - ZIT

kwiecień

Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych
- RIT Północny

kwiecień

Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych
- konkurs
Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych
- RLKS
Poddziałanie 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - ZIT
Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT Południowy
Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT Północny, RIT Zachodni
Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia - konkurs
Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
Poddziałanie 7.4.1. Outplacement - ZIT
Poddziałanie 7.4.2. Outplacement - konkurs

kwiecień
kwiecień
marzec
wrzesień
marzec
marzec

czerwiec
czerwiec

Dobra praktyka
SAMI NA SWOIM WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
Wektor Consulting S.C. – miejsce realizacji: województwo śląskie
Wartość ogółem: 1 949 671,20 zł
Wkład UE: 1 657 220,52 zł
Firma Wektor Consulting realizowała projekt, w ramach którego 40 bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat
z województwa śląskiego założyło własne firmy. Uczestnicy projektu mogli otrzymać 6-krotność średniej
krajowej, czyli w tym przypadku do 24 329 zł. Mogli je przeznaczyć m.in. na środki obrotowe założonej
firmy, materiały i surowce do produkcji czy na promocję. Dodatkowo przez 6 miesięcy korzystali z tzw. wsparcia pomostowego — 1750 zł, które można było wydać na stałe opłaty, np. czynsz, telefony, księgowość czy składki odprowadzane do ZUS. Kilka osób skorzystało z możliwości przedłużenia wsparcia pomostowego o następne 6 miesięcy.

Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - ZIT

wrzesień

Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT Północny

kwiecień

Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie 8.3.1. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT

wrzesień

Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs

marzec/kwiecień/wrzesień

Dobra praktyka
PUNKTY OPIEKI DZIENNEJ ALTERNATYWNĄ FORMĄ ŚWIADCZENIA OPIEKI
NAD DZIEĆMI DO LAT 3 W MIEŚCIE RYBNIK
Miasto Rybnik
Wartość ogółem: 212 tys. zł
Wkład UE: 186 tys. zł
W ramach projektu zaplanowano uruchomienie i wyposażenie 4 punktów opieki dziennej, co zostało zrealizowane.
Projekt zakładał także finansowanie bieżącego funkcjonowania w okresie roku poprzez objęcie opieką 16 dzieci.
Punkty, okresowo uwzględniając wymagania ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, świadczyły opiekę nad grupą
ponad 30 dzieci. Co potwierdza wysoki poziom zainteresowania taką formą opieki nad małymi dziećmi. Z usług
opiekuna dziennego korzystają rodzice, którzy podejmują pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

Włączenie społeczne
Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT

wrzesień

Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Północny, RIT Zachodni

wrzesień

Poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI

październik

Poddziałanie 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR
obejmujących obszary wiejskie i rybackie

październik

Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs
Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT
Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Południowy
Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Zachodni
Poddziałanie 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI
Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie
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Włączenie społeczne — ciąg dalszy
Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs

październik

Poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych - konkurs

maj/październik

Dobra praktyka
WŁĄCZ SIĘ! PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ W KATOWICACH
Miasto Katowice
Wartość ogółem: 2,7 mln zł
Wkład UE: 2,3 mln zł

RPO WSL

Realizowany od 1 maja 2015 roku do końca grudnia ubiegłego roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projekt „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” składał się
z kilkunastu przedsięwzięć. Wzięło w nim udział 839 mieszkańców Katowic doświadczających wykluczenia
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, bezradności, niepełnosprawności czy bezdomności. Mogli skorzystać z wsparcia w ramach kontraktów socjalnych (usługa asystenta rodziny, asystenta
osoby bezdomnej, streetworkera. Brali udział w Programie Aktywizacja i Integracja, Klubie Integracji Społecznej, Programie Misja: Bobas, Programie Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz
MY!”. Pomocą w zakresie integracji społecznej zostały objęte również społeczności lokalne dzielnic Zawodzie,
Wełnowiec-Józefowiec-Dąb i Giszowiec.

Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT Zachodni

kwiecień

Dobra praktyka
KATOWICE, MIASTO OTWARTE − DZIAŁANIA INWESTYCYJNE − ADAPTACJA
NA POTRZEBY ORGANIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDYNKU PRZY UL. FRANCUSKIEJ 43
Miasto Katowice
Wartość ogółem: 6,5 mln zł
Wkład UE: 5,4 mln zł
W wyniku rewitalizacji powstało Centrum Usług Społecznych, które oferuje specjalistyczne wsparcie dla osób
16+ z niepełnosprawnościami. Z obiektu korzystają również ich rodzice i opiekunowie. Obecnie realizowany
jest projekt RPO współfinansowany z EFS, polegający na zapewnieniu 130 osobom z niepełnosprawnościami
dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w formie krótkookresowych pobytów dziennych, asystentury
osobistej i zajęć fizjoterapeutycznych.

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT

wrzesień

Poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - RIT Południowy, RIT Zachodni

wrzesień

Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs

kwiecień

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - OSI tereny wiejskie

maj

Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

wrzesień

Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych

maj

Poddziałanie 11.4.1. Kształcenie ustawiczne - ZIT

październik

Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne - konkurs

październik

Dobra praktyka
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
POPRZEZ BUDOWĘ PRZEDSZKOLA W DZIELNICY KLESZCZÓWKA W ŻORACH
Miasto Żory
Wartość ogółem: 5,2 mln zł
Wkład UE: 4,6 mln zł
Udało się wybudować nowoczesne 5-oddziałowe przedszkole, w którym aktywnie czas spędza 125 dzieci.
Nowe przedszkole wyróżnia się nietuzinkową architekturą, zwł. „zielonym dachem”. Budynek zdobył wiele nagród, m.in. Nagrodę SARP za najlepszy budynek oświaty 2017 oraz Nagrodę konkursu PLGBC Green Building
Awards 2018 w kategorii „Najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego”.

Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT Południowy, RIT Zachodni

kwiecień

Poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT Północny

wrzesień

Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

marzec

Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT Zachodni

maj

Dobra praktyka
ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE PRACOWNI BADAŃ URZĄDZEŃ ELEKTROAKUSTYCZNYCH
I NAGŁOŚNIENIOWYCH WRAZ ZE STUDIEM NAGRAŃ W ZESPOLE SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. PIOTRA LATOSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Miasto Ruda Śląska
Wartość ogółem: 444 tys. zł
Wkład UE: 269 tys. zł
Stworzono warunki zbliżone do profesjonalnych studiów nagrań, umożliwiające dobre przygotowanie do
zawodu „technik realizacji nagrań i nagłośnień” W ramach komplementarnego projektu z PO WER 40 uczniów
odbyło 2-tygodniowe staże w studiu Highbury College w Portsmouth.
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GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
w województwie śląskim
40-037 Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
godziny otwarcia:
poniedziałki: 7.00-17.00
od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30
telefony:
32 77 40 172 • 32 77 40 193 • 32 77 40 194
e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl
Szukasz informacji bliżej Ciebie? Umów się na spotkanie w lokalnym Punkcie Informacyjnym w: Częstochowie, Sosnowcu, Bielsku-Białej i Rybniku.
Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące możliwości pozyskania Funduszy Europejskich.
Szczegóły dotyczące kontaktu na stronie rpo.slaskie.pl w zakładce Punkty Informacyjne.

RZECZNIK FUNDUSZY EUROPEJSKICH
BEATA GOLEŚNA
e-mail: rzecznikfunduszy@slaskie.pl
telefon: 32 77 99 166, 32 77 99 196
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-032 Katowice
z dopiskiem: Rzecznik funduszy europejskich

Śląskie – wyprzedziliśmy!
5 grudnia w klubokawiarni przy Scenie
w Malarni Teatru Śląskiego w Katowicach
odbyła się konferencja prasowa podsumowująca kampanię informacyjną dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Wszystkich przywitała Izabela Domogała, Członek
Zarządu Województwa Śląskiego.
– Spotykamy się w wyjątkowym miejscu, w którym kiedyś mieściła się loża masońska, później pracownia teatru, dziś to miejsce dzięki funduszom
unijnym odzyskało blask. Za nami trzeci etap kampanii promującej Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego, kilkaset naborów i kilka
miliardów złotych zaangażowanych w najlepsze
projekty, którymi z przyjemnością się chwalimy.
Zachęcam do udziału w kolejnych naborach i do
aplikowania o środki unijne, by zmieniać oblicze
naszego regionu – mówiła podczas konferencji
Izabela Domogała.
Kampania miała charakter regionalny. Zainteresowani mogli uzyskiwać informacje o prowadzonych w ramach RPO WSL naborach z prasy
regionalnej oraz z radiowych i telewizyjnych
spotów. Do mieszkańców trafiły też broszury
informacyjne. Na fanpage’u „Razem Zmieniamy Śląskie” zorganizowano konkurs „Kibicuj
z mistrzem rajdowym”. Uczestnicy mieli za zadanie zrobić zdjęcie zachęcające osoby, które
starają się o unijne wsparcie i wymyślić hasło

zagrzewające do walki o dotację. Nagrody zostały wręczone zwycięzcom właśnie podczas
spotkania. Konferencja stanowiła doskonałą
okazję do tego, by podsumować stan wdrażania Programu Regionalnego. Małgorzata Staś,
dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego,
w swojej wypowiedzi podkreśliła, że mamy już
podpisane umowy na ponad 9 miliardów złotych. Pokazała też kilka realizowanych projektów, podkreślając tym samym, że wchodzimy
w kolejną fazę realizacji Programu.
O swoich doświadczeniach z realizacji projektu
opowiedzieli przedstawiciele firmy Cosmotech,
zajmującej się wytwarzaniem elementów z włókna węglowego przy wsparciu funduszy unijnych.
Zaprezentowali oni ultralekki wózek inwalidzki,
który dzięki wydrukowaniu go w drukarce 3D,
może być dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowo wózek po złożeniu ma wymiary nie większe niż jego koło. Firma
Cosmotech to przykład przedsiębiorcy, któremu
udało się pozyskać dofinansowanie ze Śląskiego
Centrum Przedsiębiorczości i zrealizować niezwykle innowacyjny projekt.
Gościem specjalnym konferencji był Wojciech
Chuchała, kierowca rajdowy, który był twarzą
całej kampanii i który opowiedział o swoich doświadczeniach w kontakcie z funduszami europejskimi. Na koniec można było spróbować swoich sił i zmierzyć się z nim podczas wyścigu na
nowoczesnych symulatorach VR.

Pierwsza kampania promująca RPO w województwie śląskim rozpoczęła się w 2016
roku, a jej hasło brzmiało „Śląskie – ruszamy!”. W następnym roku przyznano kolejne
dotacje, a nowa kampania przebiegała pod
hasłem „Śląskie – przyspieszamy!”. Hasło
tegorocznej akcji stanowi kontynuację wcześniejszych działań promocyjnych.
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