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Kontrakt Terytorialny (KT)
Nowy instrument służący:
 koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej
z zakresu polityki na obszarze województwa
 uzgodnieniu przez rząd i władze regionu najważniejszych
celów rozwojowych i przedsięwzięć priorytetowych
mających istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa
 dokument uwzględniający zasady realizacji RPO
(po wynegocjowaniu RPO z Komisją Europejską)
 pierwsza odsłona zmian
w podejściu do finansowania rozwoju w regionach

Kontrakt Terytorialny (KT)
a Regionalny Program Operacyjny (RPO)

w Kontrakcie Terytorialnym określone zostaną:

wysokość

sposób

warunki

dofinansowania RPO
po zatwierdzeniu Programu przez Komisję Europejską

Korzyści z Kontraktu Terytorialnego
 wzrost efektywności oraz lepsze ukierunkowanie działań
podejmowanych z poziomu krajowego i samorządowego
 lepsza współpraca na różnych szczeblach realizacji polityk
publicznych
 zwiększenie roli regionów w kreowaniu polityki rozwoju
 lepsza integracja źródeł finansowania pochodzących
z Unii Europejskiej, budżetu państwa
i budżetów samorządowych
 większa komplementarność działań podejmowanych
przez różne szczeble działań rozwojowych

Negocjacje Kontraktu Terytorialnego
 mandat negocjacyjny rządowy
- przedstawiony przez MIR w imieniu Rady Ministrów
 mandat negocjacyjny samorządowy
- przedstawiony przez Zarząd Województwa
 negocjacje stanowiska rządowego i samorządowego

 Zatwierdzenie wynegocjowanego Kontraktu Terytorialnego
przez Radę Ministrów oraz Zarząd Województwa

Negocjacje Kontraktu Terytorialnego

25 września 2014 roku
Podpisanie Kontraktu Terytorialnego
dla Województwa Śląskiego

Kontrakt Terytorialny - Poziomy działania

Krajowy
realizowany przez:
 stronę rządową

Regionalny
realizowany przez:
 województwo
 powiat
 gminę

Kontrakt Terytorialny - Finansowanie
 obowiązuje w latach 2014–2023
 zawiera środki finansowe na działania
z zakresu polityki rozwoju:
dla całego kraju ok. 400

mld zł

dla Województwa Śląskiego ok. 40,9 mld zł

Kontrakt Terytorialny - Źródła finansowania
 środki przeznaczone na realizację właściwych programów operacyjnych
na lata 2014–2020,
służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności
 budżet państwa
 budżety jednostek samorządu terytorialnego
 środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
 środki państwowych funduszy celowych
 inne środki publiczne

 środki prywatne

Cele Rozwojowe Kontraktu Terytorialnego
1. Poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora
nauki i gospodarki
2. Modernizacja istniejących systemów transportowych
oraz lepsze skomunikowanie obszarów
południowej i północnej części województwa

3. Zwiększenie mocy wytwórczych energii elektrycznej
w województwie
4. Zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu
5. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
6. Zwiększenie poziomu zatrudnienia w województwie

Cele Rozwojowe Kontraktu Terytorialnego
7. Redukcja poziomu wykluczenia społecznego
8. Podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie
9. Podniesienie jakości i dostępności usług
z zakresu ochrony zdrowia
10. Rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych
z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych
11. Kompleksowa rewitalizacja dzielnic i miast o wysokim nasileniu
niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych,
w szczególności dotyczy to rewitalizacji na terenie Bytomia

Cel Rozwojowy KT 1
Poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy
sektora nauki i gospodarki, m.in.:
 wzmacnianie innowacyjnego potencjału uczelni
oraz podmiotów sektora B+R

 rozwój współpracy instytucji nauki, B+R i przedsiębiorstw
na rzecz tworzenia i wdrażania rozwiązań innowacyjnych
i kreatywnych, w tym patentów

Cel Rozwojowy KT 2
Modernizacja istniejących systemów transportowych
oraz lepsze skomunikowanie obszarów
południowej i północnej części województwa:
 modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych, zarówno
drogowych jak i kolejowych
 modernizacja linii kolejowych, zwłaszcza w kontekście rozwoju
transportu multimodalnego
 wzmocnienie powiązań komunikacyjnych obszaru północnego
oraz południowego z obszarami węzłowymi
 zapewnienie warunków dla mobilności mieszkańców przez
inwestycje infrastrukturalne na liniach kolejowych znaczenia
regionalnego

Cele Rozwojowe KT 3, 4, 5
Zwiększenie mocy wytwórczych energii elektrycznej
w województwie
Zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Cel Rozwojowy KT 6
Zwiększenie poziomu zatrudnienia w województwie
 działania na rzecz aktywnej polityki rynku pracy wobec grup
znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku
pracy
 rozwój przedsiębiorczości
 upowszechnianie różnych form opieki nad dziećmi do lat 3
 poprawa adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników

Cel Rozwojowy KT 7
Redukcja poziomu wykluczenia społecznego:
 zwiększenie aktywności społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu
 poprawa dostępu do usług społecznych i inwestycje niezbędne
do realizacji usług społecznych i usług aktywnej integracji społecznej

 rozwój ekonomii społecznej

Cel Rozwojowy KT 8
Podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji
w regionie:
 upowszechnienie edukacji przedszkolnej
 podniesienie jakości kształcenia zawodowego
 wsparcie edukacji ogólnej w zakresie kompetencji
kluczowych dla funkcjonowania na rynku pracy

 upowszechnienie uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe
życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy

Cel Rozwojowy KT 9
Podniesienie jakości i dostępności usług
z zakresu ochrony zdrowia:

 podniesienie jakości infrastruktury ochrony zdrowia
oraz efektywności systemu zarządzania, rozszerzenie zakresu
usług medycznych i podniesienie jakości obsługi pacjentów
 rozwój profilaktyki zdrowotnej, w tym działania na rzecz
ograniczania chorób i uzależnień cywilizacyjnych oraz promocja
zdrowego i aktywnego trybu życia, z uwzględnieniem zmian
demograficznych
 optymalizacja dostępu do specjalistycznych placówek ochrony
zdrowia
 podnoszenie kwalifikacji pracowników związanych z ochroną
zdrowia i kształcenie nowych kadr

Cele Rozwojowe KT 10, 11

Rozwój miasta wojewódzkiego
i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie
oraz miast regionalnych i subregionalnych
Kompleksowa rewitalizacja dzielnic i miast
o wysokim nasileniu
niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych,
w szczególności dotyczy to rewitalizacji na terenie Bytomia.

Przedsięwzięcia priorytetowe w KT
Przedsięwzięcia podstawowe
Przedsięwzięcia priorytetowe zapisane z nazwy
w krajowych dokumentach strategicznych
(np. Dokument Implementacyjny, Krajowa Mapa Infrastruktury Badawczej)

Przedsięwzięcia warunkowe
Przedsięwzięcia priorytetowe ujęte do realizacji
w krajowych programach operacyjnych

Przedsięwzięcia priorytetowe ujęte do realizacji z RPO
powiązane funkcjonalnie z projektami wspieranymi
z krajowych programów operacyjnych

Poza Kontraktem Terytorialnym
Przedsięwzięcia priorytetowe ujęte do realizacji z RPO

Cel rozwojowy KT 1 Poprawa jakości badań
oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki
CEL: uzupełnianie bazy niezbędnej infrastruktury B+R
w jednostkach naukowych przy uwzględnieniu istniejącego
potencjału
PRZEDSIĘWZIĘCIA WARUNKOWE
- otwarta lista, do uzupełnienia do negocjacji POIR i RPO
z Komisją Europejską
 Europejskie Centrum Przetwórstwa Surowców Metalicznych i Metali
 CENTREVITAL – Centrum Eko-Innowacyjnych Technologii Rewitalizacji
Terenów Poprzemysłowych

Cel rozwojowy KT 1 Poprawa jakości badań
oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki cd.
 Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu
„Assist Med-Sport Silesia”
 Innowacyjne technologie i metody w geoinżynierii i ochronie środowiska
na terenach zurbanizowanych

 Zintegrowane Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów
 Śląskie Centrum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 Centrum Rozwoju Technologii Bio-medycznych, Stomatologicznych
i Transferu Danych Bio-Silesia
 Działalność badawczo-rozwojowa nad innowacyjnymi metodami leczenia
ran przewlekłych i oparzeń
 Centrum Czystych Technologii Węglowych: rozwój wiedzy i kompetencji
gospodarki regionalnej wokół czystych technologii węglowych
 Prace badawczo-rozwojowe nad możliwością wykorzystania wód geotermalnych
i pokopalnianych w Województwie Śląskim

Cel rozwojowy KT 1 Poprawa jakości badań
oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki cd.
CEL: wspieranie regionalnych agend naukowo-badawczych
(RANB) opartych na regionalnych inteligentnych specjalizacjach
i wynikających z nich projektów prowadzonych przez jednostki
naukowe i konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami,
w którym liderem jest jednostka naukowa:
PRZEDSIĘWZIĘCIE PODSTAWOWE:
Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB
(regionalnych agend badawczo-rozwojowych) w woj. śląskim

Cel rozwojowy KT 2 Modernizacja istniejących systemów
transportowych oraz lepsze skomunikowanie obszarów
południowej i północnej części województwa
PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE:
Infrastruktura drogowa
 A1 odc. Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy
 S-1 Pyrzowice – Bielsko Biała

Infrastruktura kolejowa
 Rewitalizacja linii kolejowej nr. 182 Tarnowskie Góry – Pyrzowice
(dojazd do lotniska)
 Linia kolejowa nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim
– Czechowice Dziedzice
 Prace na liniach kolejowych nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na
odcinku Gliwice – Bytom –Chorzów Stary –Mysłowice Brzezinka – Oświęcim
oraz Dorota –Mysłowice Brzezinka
 Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I linia
E65 odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice

Cel rozwojowy KT 2 Modernizacja istniejących systemów
transportowych oraz lepsze skomunikowanie obszarów
południowej i północnej części województwa
 Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap II
linia E30 odc. Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy
 Prace na linii kolejowej C-E 65 odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry –
Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo
 Prace na linii kolejowej nr 146 odc. Wyczerpy – Chorzew Siemkowice
 Prace na linii kolejowej nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 odc. Chybie –
Żory – Rybnik – Nędza/Turze

 Prace na linii kolejowej nr 1 odc. Częstochowa – Zawiercie
 Prace na linii kolejowej nr E-59 odc. Kędzierzyn Koźle – Chałupki (granica
państwa)
 Prace na linii kolejowej nr 153, 199, 681, 682, 872, odc. Toszek Północ –
Rudzieniec Gliwicki – Stare Koźle
 Prace na linii kolejowej nr 62, 660 odc. Tunel, Bukowno – Sosnowiec Płd.

Cel rozwojowy KT 2 Modernizacja istniejących systemów
transportowych oraz lepsze skomunikowanie obszarów
południowej i północnej części województwa
Infrastruktura wodna śródlądowa
Modernizacja
śluz odrzańskich
na Kanale Gliwickim,
na odcinku
w zarządzie RZGW Gliwice
– przystosowanie
do III klasy drogi wodnej
– Etap II

Cel rozwojowy KT 2 Modernizacja istniejących systemów
transportowych oraz lepsze skomunikowanie obszarów
południowej i północnej części województwa
PRZEDSIĘWZIĘCIA WARUNKOWE:
Infrastruktura drogowa
 Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód - Etap II - węzeł Janów
– węzeł Bór
 Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej - DK 52 w odcinku przebiegającym
przez woj. śląskie
 Budowa połączenia autostrady A1 i A4 – etap I - zmiana przebiegu drogi
krajowej nr 79 na terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom od węzła
z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II
 Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie
 Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz – Szczekociny z obwodnicami
miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny – etap I
– obwodnica m. Poręba i Zawiercie (Siewierz – Żerkowice)
 A1 Tuszyn – Częstochowa

Cel rozwojowy KT 2 Modernizacja istniejących systemów
transportowych oraz lepsze skomunikowanie obszarów
południowej i północnej części województwa
 S-11 Kępno – Katowice
 Wsparcie multimodalnego europejskiego obszaru transportu poprzez
budowę łącznika pomiędzy S1-DK94 w celu połączenia terenów
inwestycyjnych Zagłębia Dąbrowskiego z Euroterminalem w Sławkowie
(droga wojewódzka)
 Modernizacja i przebudowa
węzłów na najbardziej
obciążonej drodze regionu
– DK94/86 w przebiegu
Katowice – Sosnowiec – Będzin
– Czeladź (DK86)
oraz Czeladź, Będzin, Sosnowiec
do Dąbrowy Górniczej (DK94)

Cel rozwojowy KT 2 Modernizacja istniejących systemów
transportowych oraz lepsze skomunikowanie obszarów
południowej i północnej części województwa
Infrastruktura kolejowa
 Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze
Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim.
 Modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków (szybkie połączenie)
 Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami w
aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice – Pyrzowice
 Prace na linii kolejowej nr 139 odc. Czechowice Dziedzice – Bielsko-Biała –
Zwardoń (granica państwa)
 Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze
Śląska, etap III: linia E30 odc. Chorzów Batory –Gliwice Łabędy
 Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec –
Skoczów – Goleszów – Wisła Głębce
 Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn

Cel rozwojowy KT 2 Modernizacja istniejących systemów
transportowych oraz lepsze skomunikowanie obszarów
południowej i północnej części województwa
 Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona –
Bielsko-Biała Główna na odcinku granica województwa – Bielsko-Biała
Główna
 Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza na odcinku
Rybnik Towarowy – Sumina
 Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze
Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim
 Dostawa 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania
kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich (wymiar regionalny)

Cel rozwojowy KT 2 Modernizacja istniejących systemów
transportowych oraz lepsze skomunikowanie obszarów
południowej i północnej części województwa
Infrastruktura wodna śródlądowa
 Modernizacja Kanału Gliwickiego – szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń
brzegowych
 Modernizacja Kanału Gliwickiego – urządzeń i obiektów funkcjonalnie
związanych z kanałem żeglugowym
Porty lotnicze
 Rozbudowa infrastruktury MPL Katowice
(w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony środowiska)

Cel rozwojowy KT 3 Zwiększenie mocy wytwórczych
energii elektrycznej w województwie
PRZEDSIĘWZIĘCIA WARUNKOWE:
 Budowa Elektrociepłowni Łagisza

Cel rozwojowy KT 4
Zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu

Przedsięwzięcia priorytetowe zostaną uwzględnione
w Kontrakcie Terytorialnym
na kolejnym etapie prac.

Cel rozwojowy KT 5
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE:
 Budowa nowego budynku w Bielsku Białej przy ul. Piłsudskiego 39a
na siedzibę dla Oddziałów AP Katowice
w AP Bielsku Białej, Oświęcimiu i Żywcu
 Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego
w województwie śląskim
PRZEDSIĘWZIĘCIA WARUNKOWE:
 Muzeum Hutnictwa w Chorzowie
 Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowego
 Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice
poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją
terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”
w Tarnowskich Górach w likwidacji
 Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny
rzek Przemszy i Brynicy

Cel rozwojowy KT 8

Podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie
PRZEDSIĘWZIĘCIA WARUNKOWE:
 Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne
 Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących
w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów
symulacji medycznej
 Planetarium – Śląski Park Nauki

Cel rozwojowy KT 9
Podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia

PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE:
 Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby
Przyjęć w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
 Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna)
 Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń oraz zakup aparatury medycznej
dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSW w Katowicach

Cel rozwojowy KT 9
Podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia
PRZEDSIĘWZIĘCIA WARUNKOWE:
 Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii
– Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
 Organizacja Śląskiego Centrum Wczesnej Diagnostyki Nowotworów
i Medycyny Fizykalnej
 Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy
w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiego
 Modernizacja i rozbudowa zaplecza lokalowego i sprzętowego
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie
w ramach zadania „Utworzenie Jurajskiego Centrum Onkologii”
 Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez wyposażenie
w nowoczesny sprzęt i aparaturę bloku operacyjnego oraz doposażenie
pracowni diagnostyki obrazowej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii
 Utworzenie Regionalnego Ośrodka Onkologii, Kardiologii
oraz Chorób Przewlekłych i Wieku Starczego w Rybniku

Cel rozwojowy KT 9
Podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia
 Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki
i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek opieki Zdrowotnej Województwa
Śląskiego
 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz 10 innych
szpitali, których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa
zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego lub oddziałów
w tych szpitalach
 Utworzenie Centrum Geriatrii i Rehabilitacji poprzez dobudowę skrzydła
do budynku D Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
 Stworzenie infrastruktury zapobiegającej negatywnym skutkom chorób
cywilizacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu
 Dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, OpiekuńczoLeczniczego, Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego
dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i
profilaktyki chorób układu ruchu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
w Jastrzębiu Zdroju
 Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMED

Cel rozwojowy KT 10
Rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych
z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych
PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE:
wsparcie dla miasta wojewódzkiego wraz z jego obszarem funkcjonalnym,
tj. dla Subregionu Centralnego
 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności
miejskiej/ekologicznego transportu
 Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie
z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi
 Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i
chłodniczych
Lista miast regionalnych i subregionalnych:
Bielsko-Biała, Częstochowa, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Rybnik, Zawiercie,
Żory
Wsparcie projektów w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego

Cel rozwojowy KT 11
Kompleksowa rewitalizacja dzielnic i miast o wysokim nasileniu
niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych

Rewitalizacja na terenie
Bytomia
oraz powiązanego z nim funkcjonalnie
Radzionkowa.

Rezultaty realizacji przedsięwzięć priorytetowych
 z zakresu badań i rozwoju – zwiększenie nakładów na badania i rozwój
oraz wzrost poziomu innowacyjności Województwa
 z zakresu infrastruktury transportowej – poprawa dostępności
transportowej Województwa w układzie
(międzynarodowym/krajowym/regionalnym)
 z zakresu energetyki – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego
Województwa;
 z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia – poprawa dostępności usług
zdrowotnych w Województwie;
 z zakresu działań realizowanych na terenie Subregionu Centralnego –
zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności
i jakości czystego transportu miejskiego, zwiększenie efektywności
energetycznej, wzmocnienie współpracy jednostek samorządu
terytorialnego w ramach obszaru ZIT;

Rezultaty realizacji przedsięwzięć priorytetowych
 z zakresu działań skierowanych do miast subregionalnych
– zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń
i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego;
 z zakresu rewitalizacji – poprawa jakości życia mieszkańców obszarów
o szczególnym nasileniu negatywnych zjawisk;
 z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego i regionalnego
– poprawa dostępności do dóbr i usług kultury.

Warunki realizacji przedsięwzięć priorytetowych
 wynik negocjacji programów operacyjnych na lata 2014–2020,
służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności
 gotowość przedsięwzięć priorytetowych do realizacji
 dostępność środków finansowych w ramach wskazanych źródeł
finansowania
 zgodność z kryteriami właściwymi dla danego źródła
lub źródeł finansowania przedsięwzięcia;
 w przypadku przedsięwzięć wynikających ze strategii ZIT – wynik dalszych
prac nad Strategią ZIT
 zdolność podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia
do realizacji tego przedsięwzięcia,
w szczególności do zapewnienia wkładu własnego;

Warunki realizacji przedsięwzięć priorytetowych cd.

W terminie

5 miesięcy
od dnia zawarcia

Kontraktu Terytorialnego
zostaną przygotowane informacje dotyczące
przedsięwzięć priorytetowych
(z wyłączeniem przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK lub WPIK)

Monitoring przedsięwzięć priorytetowych

W terminie
do dnia 31 maja każdego roku
Minister sporządza i przekazuje do uzgodnienia
Stronie Samorządowej
projekt informacji o realizacji

Kontraktu Terytorialnego
w roku poprzednim
w zakresie celów i przedsięwzięć priorytetowych.

Weryfikacja przedsięwzięć priorytetowych
W terminie co najmniej raz w roku,
na podstawie danych zawartych w informacjach
o realizacji Kontraktu Terytorialnego

Minister
– w przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach właściwych
krajowych programów operacyjnych na lata 2014–2020, służących
realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności
oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach innych instrumentów
zarządzanych na poziomie krajowym,
Strona samorządowa
– w przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO oraz
przedsięwzięć realizowanych w ramach innych instrumentów
zarządzanych na poziomie regionalnym

Dziękuję za uwagę

