
W latach 2014-2020 w Polsce realizowane są programy 

Dostępne Fundusze Europejskie służą zmniejszaniu dyspro-
porcji w rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej, 

regionalnych specjalizacji. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
dysponuje największą wśród programów regionalnych pulą 
środków – aż 3,47 mld euro, co daje w przybliżeniu 15 mld 
zł! To tyle, ile budżet Województwa Śląskiego na 10 lat. Na 
łączną kwotę składają się środki zarówno z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, co pozwala na kompleksowe wsparcie 
łączące infrastrukturę oraz działania tzw. miękkie, skierowane 
do mieszkańców regionu.

projektów składanych w naborach wniosków. Wszystkie 
projekty powinny być realizowane na terenie wojewódz-
twa śląskiego, co jest gwarantem tego, że udzielona pomoc 
będzie przyczyniać się do rozwoju regionu. Premiowane są 
inwestycje wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje 
regionu, tj. energetyka, medycyna, technologie informacyjno-
-komunikacyjne.

Każda oś priorytetowa ma wskazane grupy docelowe, a ogła-
szane nabory jeszcze dokładniej precyzują, kto może składać 
wnioski.

wpisywać w jedną z 12 osi priorytetowych, czyli obszarów 
wsparcia odpowiadających konkretnym potrzebom woje-
wództwa śląskiego. Średnio rocznie organizowanych jest 
około 100 naborów wniosków.

Regionalny Program Operacyjny –
Fundusze Europejskie dla Śląskiego

RUSZAMY!

Instytucją Zarządzającą programem jest Zarząd Woje- 
wództwa Śląskiego przy pomocy pracowników trzech 
wydziałów Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto w realizację 
zaangażowane są Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 
oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Dodatkowo wdrażane 
są Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne, 
pozwalające na kompleksową odpowiedź na potrzeby 
i problemy poszczególnych subregionów województwa.



Oś priorytetowa I.
Nowoczesna gospodarka

Przykłady projektów:
• inwestycje w sprzęt badawczy na potrzeby innowacji, 
• stworzenie lub rozbudowa infrastruktury badawczo-roz-

wojowej,
• prowadzenie badań przez przedsiębiorstwa.

Oś priorytetowa II.
Cyfrowe Śląskie

Przykłady projektów:
• cyfryzacja danych i zasobów kulturalnych, naukowych 

czy geodezyjnych, 
• budowa i modernizacja systemów zwiększających do-

stępność usług w obszarze e-zdrowia, 
• inne projekty budowy systemu i aplikacji przyczyniają-

cych się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług 
publicznych.

Listopad/grudzień 2016 r. – planowany nabór dla Działania 
2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Oś priorytetowa III.
Wzmocnienie konkurencyjności MŚP

Przykłady projektów:
 

• wprowadzenie innowacyjnych produktów lub usług wraz 
z ich promocją,

• instrumenty zwrotne: pożyczki, poręczenia, gwarancje, 
wejścia kapitałowe. 

Listopad/grudzień 2016 r. – planowany nabór dla Działania 
3.2. Innowacje w MŚP

Oś priorytetowa IV. 
Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna

Przykłady projektów:

• 

budowa lub przebudowa infrastruktury do produkcji 
i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, 

• zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, 
parkingi Park&Ride, Bike&Ride, buspasy,

• zakup autobusów lub tramwajów,
• wdrażanie inteligentnych systemów transportowych,
• modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkal-
nych.

Oś priorytetowa V.
Ochrona środowiska i efektywne
wykorzystanie zasobów

Przykłady projektów:
• budowa lub modernizacja kanalizacji, oczyszczalni, zakła-

dów odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
• konserwacja i restauracja zabytków, zwł. obiektów na 

Szlaku Zabytków Techniki,
• ochrona siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków, 
• budowa, modernizacja lub doposażenie ośrodków edu-

kacji ekologicznej, 
• wyposażanie straży pożarnej w sprzęt niezbędny do 

eliminacji skutków klęsk żywiołowych

Oś priorytetowa VI.
Transport

Przykłady projektów:
• budowa lub przebudowa dróg wojewódzkich, 
• rewitalizacja lub modernizacja linii kolejowych,
• zakup taboru kolejowego.

Oś priorytetowa VII.
Regionalny rynek pracy

Przykłady projektów:
• wsparcie zdobywania doświadczenia zawodowego: 

staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie, refundacja 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

• pomoc bezrobotnym np. poprzez szkolenia zawodowe, 
• bezzwrotne dotacje lub preferencyjne pożyczki na roz-

poczęcie działalności gospodarczej, 
• wsparcie typu outplacement dla pracowników zagro-

wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, 
w tym zakup nowoczesnych urządzeń i sprzętów 
na potrzeby wprowadzenia na rynek nowych lub 
ulepszonych produktów lub usług,



Wrzesień/październik 2016 r. – planowany nabór dla Dzia-
łania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowot-
ne, Poddziałanie 9.2.5.  Rozwój usług społecznych – konkurs 
oraz 9.2.6.  Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.

Oś priorytetowa X.
Rewitalizacja oraz infrastruktura
społeczna i zdrowotna

Przykłady projektów:
• 

• budowa lub remont lokali na mieszkania socjalne, 
wspomagane i chronione oraz centra usług społeczno-
ściowych,

• rewitalizacja obszarów zdegradowanych, zmierzająca do 
poprawy jakości życia mieszkańców oraz nadania obsza-
rom nowej funkcji: kulturalnej, sportowej, edukacyjnej 
czy gospodarczej.

Oś priorytetowa XI.
Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego

Przykłady projektów:
• ułatwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji na 

każdym poziomie kształcenia, zwiększanie liczby miejsc 
przedszkolnych oraz podnoszenie jakości edukacji,

• tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego 
na metodzie eksperymentu,

 programy indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalny-
mi potrzebami,

 doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli,

  

 

Październik/listopad 2016 r. – planowany nabór dla Działa-
-

słych, Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs

Listopad/grudzień 2016 r. – planowany nabór dla:

żonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub 
zwolnionych: doradztwo psychologiczne, pośrednictwo 

-
czo-szkoleniowe na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej.

Wrzesień/październik 2016 r. – planowany nabór dla Dzia-
łania 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na 
regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), 
Poddziałanie 7.4.2. Outplacement – konkurs

Oś priorytetowa VIII.
Regionalne kadry gospodarki opartej
na wiedzy

Przykłady projektów:
• tworzenie lub wspieranie podmiotów opieki nad dziećmi 

do 3. roku życia: żłobki, kluby dziecięce, punkty dziennej 
opieki, 

• usługi rozwojowe doradcze, szkoleniowe zgodnie 
z potrzebami przedsiębiorstwa,

• opracowanie i wdrażanie programów rehabilitacji leczni-
czej oraz w kierunku wczesnego wykrywania nowotwo-
rów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy,

• eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu 
pracy,

• -
nych warunkach.

Wrzesień/październik oraz listopad/grudzień 2016 r. – 
planowane nabory dla Działania 8.3. Poprawa dostępu do 

pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 
8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapew-
nienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs 

Oś priorytetowa IX.
Włączenie społeczne

Przykłady projektów:
• aktywizacja społeczna, reintegracja i rehabilitacja osób 

zagrożonych wykluczeniem, 
• rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i usług wspar-

cia rodziny,
• rozwój mieszkalnictwa wspieranego,
• tworzenie lub rozwój przedsiębiorstw społecznych (usłu-

gi doradcze, biznesowe i edukacyjne).

Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki 
szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości 
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego 
i średniego, Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs oraz 11.1.4. 
Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs;

kursy z zakresu umiejętności ICT oraz języków obcych.

kształcenie zawodowe dla uczniów,

przebudowa lub remont ośrodków ochrony zdrowia, 
zakup sprzętu medycznego



Oś priorytetowa XII.
Infrastruktura edukacyjna

Przykłady projektów:
• budowa lub przebudowa przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem nie-
zbędnego wyposażenia,

• budowa lub przebudowa laboratoriów, pracowni i sal do 
nauki zawodu wraz z wyposażeniem, 

• przystosowanie placówek edukacji do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

MASZ DOBRY POMYSŁ?
RUSZAJ PO DOTACJĘ!

NAPISZ WNIOSEK

SZUKAJ INFORMACJI NA
WWW.RPO.SLASKIE.PL

KONSULTACJACH W PIFE
W KATOWICACH, SOSNOWCU,

BIAŁEJ LUB RYBNIKU

MIESIĄC PRZED STARTEM NABORU 
SZUKAJ INFORMACJI NA STRONIE 
WWW.RPO.SLASKIE.PL

W BEZPŁATNYCH
SZKOLENIACH

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 www.rpo.slaskie.pl/PunktyInformacyjne/

www.rpo.slaskie.pl/wydarzenia/

Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego 
do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe 
uczniów, Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego 
– konkurs.


