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I. Ważne informacje 
 

1. Prowadzony nabór kart projektów rewitalizacyjnych wynika z podjętej przez Radę Miejską  
w Bytomiu w dniu 6 maja 2019 r. uchwały nr XII/143/19 w sprawie przystąpienia do aktualizacji 
”Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”, przyjętego uchwałą nr XXXVIII/487/17 
Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. 
 

2. Celem naboru jest zebranie propozycji projektowych ukierunkowanych na rozwiązywanie 
aktualnych problemów zidentyfikowanych w obszarze rewitalizacji.  
 

3. Karta projektu rewitalizacyjnego ma na celu zaprezentować przedsięwzięcie uzupełniające 
podstawową interwencję zaplanowaną w Gminnym Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+ 
(GPR)

1
.  

4. Jako przedsięwzięcie rewitalizacyjne rozumie się w szczególności działania  
o charakterze: 

 społecznym, które będą przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, w szczególności 
dotyczącym bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji; 

 gospodarczym mające na celu poprawę lokalnej gospodarki; 

 środowiskowym, które m.in. przyczynią się do zmniejszenia hałasu, zanieczyszczenia 
powietrza, rewaloryzacji terenów zielonych; 

 przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym, które w szczególności poprawią 
niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, poprawią 
dostęp do podstawowych usług publicznych i przestrzeni publicznych. 
 

5. Wypełnione formularze należy składać w terminie od 27 maja do 30 czerwca 2019 r.: 

 w  formie elektronicznej (mailowo) na adres: af@um.bytom.pl  
lub 

 w formie papierowej: w siedzibie Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi 
Inwestora Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, Bytom, I piętro, pokój 227,  
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. 

Nie będą rozpatrywane formularze: 

 z datą wpływu po 30 czerwca 2019 r.; 

 bez danych kontaktowych; 

 przesłane/złożone w formie innej niż na formularzu. 
Z uwagi na fakt, że dzień zakończenia naboru przypada w niedzielę (dzień wolny od pracy), 
zastosowanie ma art. 57 par. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, tj. akceptowane 
będą karty z datą wpływu do końca dnia 1 lipca 2019 r. 

 
6. Wszystkie pola karty projektu należy wypełnić czytelnie (komputerowo), zgodnie z poniższą 

instrukcją. 
 

7. W przypadku konieczności dokonania uzupełnień/korekt w zgłoszonej karcie projektu podmiot 
zgłaszający zostanie poproszony do jej poprawienia i ponownego złożenia w wyznaczonym 
terminie. 
 

8. W GPR zostaną ujęte wyłącznie projekty, których karty zostaną wypełnione zgodnie  
z poniższą instrukcją oraz pomocą kontekstową zawartą w karcie. Miasto Bytom zastrzega 
sobie prawo do modyfikacji na każdym etapie – przy uzgodnieniu z Wnioskodawcą  
/ Wnioskodawcami – zapisów karty projektu w celu zapewnienia jak największej efektywności 
podejmowanych działań, a także spełnienia wymogów określonych w GPR / Szczegółowym 
Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (SZOOP

2
 RPO WSL 2014-2020

3
) - w przypadku możliwości finansowania 

działań ze środków zewnętrznych.    
 

9. Przed ujęciem projektu w GPR Wnioskodawca (osoba upoważniona do reprezentacji 
Wnioskodawcy) będzie zobowiązany do złożenia podpisu na ostatecznej, uzgodnionej wersji 
karty projektu rewitalizacyjnego.   
 

                                                           
1
 http://bytomodnowa.pl/uploads/files/content/Gminny_Program_Rewitalizacji%20_Bytom_2020+_luty_2017.pdf 

 
2
 https://rpo.slaskie.pl/dokument/szoop_rpo_wsl_2014_2020_v_15_2 

 
3
 https://rpo.slaskie.pl/dokument/regionalny_program_operacyjny_wojewodztwa_slaskiego_na_lata_2014_2020_aktualizacja_v3 

 

mailto:af@um.bytom.pl
http://bytomodnowa.pl/uploads/files/content/Gminny_Program_Rewitalizacji%20_Bytom_2020+_luty_2017.pdf
https://rpo.slaskie.pl/dokument/szoop_rpo_wsl_2014_2020_v_15_2
https://rpo.slaskie.pl/dokument/regionalny_program_operacyjny_wojewodztwa_slaskiego_na_lata_2014_2020_aktualizacja_v3
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10. Ujęcie przedsięwzięcia na liście projektów uzupełniających GPR nie stanowi gwarancji 
uzyskania środków na jego realizację i nie jest równoznaczne z zapewnieniem jego 
finansowania ze środków publicznych.  
 
Przedsięwzięcie infrastrukturalne (inwestycyjne) zostanie przedłożone do Instytucji 
Zarządzającej RPO WSL (Urzędu Marszałkowskiego) -  celem ujęcia w Załączniku nr 4 do 
SZOOP RPO WSL 2014-2020 „Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu 
pozakonkursowego”. W przypadku pozytywnego zaopiniowania karty przedsięwzięcia przez 
Urząd Marszałkowski (UM), Wnioskodawca będzie miał możliwość złożenia do UM wniosku  
o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach naboru pozakonkursowego. Przedmiotowe 
działania uregulowane zostaną osobną procedurą 
Warunkiem przedłożenia karty przedsięwzięcia do UM jest: 
- uznanie zgłoszonej propozycji przez Miasto Bytom za przedsięwzięcie w istotny sposób 

wpływające na procesy rewitalizacyjne w mieście; 
- spójne z koncepcją rewitalizacji miasta; 
- spełnianie przez  przedsięwzięcie wymogów określonych w dokumentacji konkursowej dla 

jednego z działań/poddziałań RPO WSL 2014-2020; 
- dysponowaniem przez Miasto Bytom alokacją środków finansowych niezbędną do 

dofinansowania przedsięwzięcia w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) RPO 
WSL 2014-2020. 

 
Przedsięwzięcie nieinfrastrukturalne (nieinwestycyjne) nie musi być ujęta w GPR aby 
Wnioskodawca mógł ubiegać się o środki konkursowe w ramach RPO WSL 2014-2020. Ujęcie 
przedsięwzięcia na liście projektów uzupełniających GPR umożliwia jednoznaczne 
potwierdzenie, że dane przedsięwzięcie wynika z Gminnego Programu Rewitalizacji co 
pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów na etapie oceny merytorycznej projektu  
w ramach procedury konkursowej – o ile regulamin procedury przewiduje uzyskanie punktów 
za status „projektu rewitalizacyjnego”.  

II. Instrukcja wypełniania karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 
 

1. Tytuł projektu - powinien być krótki i jednoznaczny, tak aby w sposób jasny identyfikował 
projekt, zawierać przedmiot i lokalizację oraz etap, fazę zadania, jeżeli realizowany projekt jest 
częścią większego przedsięwzięcia. Nie należy używać cudzysłowu oraz nie należy pisać 
całego tytułu drukowanymi literami. Nie należy również wskazywać w tytule projektu danych 
wnioskodawcy, ani innych danych osobowych. 
 

2. Lokalizacja projektu – proszę wskazać numer i nazwę podobszaru rewitalizacji zgodnie  
z poniższą mapą oraz wskazać adres lub numer działek. Wnioskodawca zgłaszając kartę 
przedsięwzięcia potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
projektu (działką/obiektem, gdzie realizowany będzie projekt). W przeciwnym razie należy 
wskazać w jakim terminie i w jakiej formie uzyskane będzie prawo do dysponowania 
terenem/obiektem na cele projektowe.  

 

 
Szczegółowa mapa dostępna jest pod adresem:  
http://bytomodnowa.pl/uploads/files/content/GPR_luty%202017_zał.1_mapa.pdf 

 
3. Wnioskodawca - nazwa, adres, status np.: przedsiębiorstwo, stowarzyszenie, wspólnota. 

 
4. Nazwa partnerów projektu/opis partnerstwa (jeśli dotyczy) - w przypadku realizacji 

projektów w partnerstwie wymagana jest wstępna pisemna zgoda partnerów na realizację 
projektów załączona do karty projektu (skan). W innym przypadku projekt nie spełni 

http://bytomodnowa.pl/uploads/files/content/GPR_luty%202017_zał.1_mapa.pdf
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wymogów formalnych włączenia do GPR. W polu należy podać nazwę Lidera oraz 
pozostałych partnerów projektu, a także opisać na czym partnerstwo będzie polegać i jaki 
będzie podział ról poszczególnych podmiotów. Szczegóły i wymogi partnerstwa w ramach 
projektu realizowanego ze środków unijnych opisane są w tzw. ustawie wdrożeniowej, tj.  
w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  
 

5. Proponowane źródło finansowania - w przypadku ubiegania się o środki unijne w ramach 
RPO WSL na lata 2014-2020 należy podać numer  i nazwę priorytetu i poddziałania zgodnie  
z punktem V niniejszej instrukcji. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie realizacji 
przedsięwzięcia ze środków unijnych, Wnioskodawca jest zobligowany do wykazania środków 
finansowych w wysokości  co najmniej wkładu własnego do projektu (wysokość wkładu 
własnego jak i forma jego wnoszenia określana jest każdorazowo w dokumentacji 
konkursowej w ramach poszczególnych działań/poddziałań).

4
 

 
6. Charakterystyka projektu - należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w poszczególnych 

polach i poniższymi wskazówkami: 
a) powiązanie z problemami, celami i kierunkami działań w GPR - należy wybrać 

problemy na obszarze rewitalizacji, cel operacyjny i realizowane kierunki działań 
zgodnie z punktem III niniejszej instrukcji; 

b) typ przedsięwzięcia uzupełniającego określony w GPR / propozycja nowego 
typu przedsięwzięcia uzupełniającego - należy wybrać z listy przedstawionej  
w punkcie IV niniejszej instrukcji do którego przedsięwzięcia uzupełniającego 
przedmiotowy projekt się wpisuje. W przypadku gdy projektu nie da się przypasować 
do żadnego z przedstawionych przedsięwzięć uzupełniających, należy zaproponować 
inne o ile będzie spójne z problemami, celami i kierunkami działań w GPR;  

c) cel projektu - proszę wybrać cel spójny z celami danego poddziałania RPO WSL 
2014-2020 (jeśli dotyczy) – zgodnie z punktem V niniejszej instrukcji; 

d) zakres rzeczowy – proszę określić zakres rzeczowy projektu, czyli opisać 
poszczególne działania w ramach przedsięwzięcia oraz charakter prowadzonych prac 
(np. prace budowlane, instalacyjne, zagospodarowanie przestrzeni, realizacja 
szkoleń, itp.); 

e) wskaźniki rezultatu bezpośredniego - proszę wybrać wskaźniki podane  
w poszczególnych poddziałaniach RPO WSL 2014-2020 (jeśli dotyczy) – zgodnie  
z punktem V niniejszej instrukcji; 

f) wskaźniki produktu - proszę wybrać wskaźniki podane w poszczególnych 
poddziałaniach RPO WSL 2014-2020  (jeśli dotyczy) – zgodnie z punktem V niniejszej 
instrukcji; 

g) gotowość realizacyjna – należy określić przewidywany termin uzyskania niezbędnej 
dokumentacji projektowej, np. w przypadku przedsięwzięcia infrastrukturalnego  
w ramach poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych będzie to 
m.in. program funkcjonalno-użytkowy/projekt budowlany – dokumentacja będzie 
niezbędna do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Ponadto należy 
podać termin realizacji projektu z dokładnością co do kwartału i roku. W przypadku 
założenia realizacji projektu w ramach funduszy unijnych, zgodnie z zasadami 
rozliczania funduszy strukturalnych, wydatki ponoszone na projekty nie podlegające 
zasadom dotyczącym pomocy publicznej są kwalifikowalne, jeżeli zostały faktycznie 
poniesione pomiędzy datą 1 stycznia 2014 r., a dniem 31 grudnia 2023 r. 

h) źródła finansowania (w PLN oraz %) – należy określić źródła finansowania projektu 
z podziałem na wydatki całkowite, w tym kwalifikowalne i niekwalifikowalne,, wkład 
własny Wnioskodawcy oraz wnioskowane dofinansowanie. W przypadku projektów 
planowanych do realizacji w ramach RPO WSL 2014-2020  maksymalne wartości % 
dofinansowania zostały określone w stosunku do każdego poddziałania w punkcie 
„Priorytety i poddziałania RPO WSL 2014 - 2020”. Szczegółowe informacje jak 
wypełniać montaż finansowy projektu zostały przedstawione w instrukcji wypełniania 
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, dostępnej w ramach dokumentacji do poszczególnych naborów  
w ramach RPO WSL 2014-2020  
 

                                                           
4
 https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory 

 

 

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory
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7. Komplementarność z innymi projektami - (powiązanie)  z innymi  projektami  planowanymi 
do realizacji w ramach  programu rewitalizacji. Należy wymienić nazwy projektów, z którym 
komplementarny jest projekt wraz ze wskazaniem czy projekt komplementarny jest  
z projektem  podstawowym czy uzupełniającym. 
 

8. Szczegółowa lista projektów rewitalizacyjnych podstawowych realizowanych w ramach GPR 
znajduje się pod adresem: http://bip.um.bytom.pl/zalacznik?idZalacznika=1352787 
 

9. Osoba do kontaktu – należy podać dane osoby, która posiada wiedzę o projekcie i będzie  
w stanie udzielić stosownych informacji w zakresie projektu.  

 

http://bip.um.bytom.pl/zalacznik?idZalacznika=1352787
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III. Powiązanie z problemami, celami i kierunkami działań w Gminnym 
Programie Rewitalizacji. Bytom 2020+ 

1. Problemy zdefiniowane w obszarach rewitalizacji 

 
1. Niewielki – i malejący – odsetek osób aktywnych zawodowo 
Występowanie: cały obszar 
2. Wysoki udział osób bezrobotnych w wieku produkcyjnym 
Występowanie: Bobrek, Rozbark, Kolonia Zgorzelec, Śródmieście 
3. Wysoki poziom bezrobocia długotrwałego 
Występowanie: Kolonia Zgorzelec, Bobrek, Rozbark, Śródmieście 
4. Niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych 
Występowanie: Bobrek, Rozbark, Kolonia Zgorzelec, Śródmieście 
5. Stosunkowo wysoki  udział osób do 30 r. życia wśród osób bezrobotnych 
Występowanie: Bobrek, Rozbark, Śródmieście, Kolonia Zgorzelec 
6. Wyższy niż w stosunku do całego miasta  odsetek osób     korzystających z zasiłków 
celowych     pomocy społecznej  
Występowanie: Bobrek, Kolonia Zgorzelec, Śródmieście, Rozbark 
7. Wyższy niż w stosunku do całego miasta odsetek uczniów szkół podstawowych 
korzystających z dożywiania 
Występowanie: Bobrek, Rozbark, Śródmieście 
8. Wysoki poziom zadłużenia czynszowego w budynkach będących w zasobach gminy 
Występowanie: Bobrek, Śródmieście, Rozbark 
9. Wyższy niż w stosunku do całego miasta poziom przestępczości wśród osób nieletnich 
Występowanie: Śródmieście 
10. Wyższy niż w stosunku do całego miasta poziom  przemocy w rodzinie 
Występowanie: Rozbark, Śródmieście, Bobrek 
11. Większy niż w stosunku do całego miasta problem  uzależnienia od  alkoholu 
Występowanie: Rozbark, Śródmieście, Bobrek 
12. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego 
Występowanie: Bobrek, Rozbark, Śródmieście 
13. Wyższa niż w stosunku do całego miasta skala problemów zdrowotnych – w tym zaburzeń i 
chorób psychicznych 
Występowanie: cały obszar 
14. Relatywnie wysoki odsetek osób niepełnosprawnych 
występowanie: Bobrek, Rozbark, Śródmieście, Kolonia Zgorzelec 
15. Wyższy niż w stosunku do całego miasta odsetek osób bezdomnych 
Występowanie: Śródmieście, Bobrek 
16. Wysoki udział osób w wieku poprodukcyjnym, w tym kobiet powyżej 75 lat (osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym) 
Występowanie: Bobrek, Śródmieście 
17. Niski poziom kapitału społecznego 
Występowanie: Bobrek, Rozbark, Kolonia Zgorzelec, Śródmieście 
18. Słabsze niż w stosunku do całego miasta wyniki sprawdzianu po 6 klasie szkoły 
podstawowej 
Występowanie: Bobrek, Rozbark, Śródmieście 
19. Niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej 
Występowanie: cały obszar 
20. Niechęć bezrobotnych do nabywania nowych kwalifikacji 
Występowanie: cały obszar 
21. Niższa od średniej dla miasta aktywność gospodarcza w podobszarze Bobrek 
Występowanie: Bobrek 
22. Zły stan i standard budynków komunalnych 
Występowanie: Śródmieście, Kolonia Zgorzelec, Rozbark, Bobrek 
23. Zły stan techniczny i zaniedbana przestrzeń wspólna 
Występowanie: cały obszar 
24. Zdewastowane zabytki 
Występowanie: cały obszar 
25. Szkody górnicze, niska emisja i hałas 
Występowanie: cały obszar 
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2. Cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań 

 
CEL STRATEGICZNY 1 Utworzenie konkurencyjnej struktury gospodarczej, opartej na przedsiębiorczości 
mieszkańców, zapewniającej atrakcyjne miejsca pracy 
 
Cel operacyjny: 1.1 Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców kompensujący niedobory miejsc pracy w 
mieście. 
Kierunki działań: 
1.1.1. Wzmacnianie postaw przedsiębiorczych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży oraz 
osób zagrożonych utratą pracy, 
1.1.2. Tworzenie udogodnień lokalowych i kompetencyjnych dla osób zakładających firmy w obszarach 
rewitalizacji,  
1.1.3. Promowanie wśród lokalnych przedsiębiorców idei społecznej odpowiedzialności biznesu przejawiającej się 
w nawiązywaniu współpracy z nowo tworzonym firmami na obszarach rewitalizacji, 
1.1.4. Organizowanie inkubatorów przedsiębiorczości na obszarach rewitalizacji, 
1.1.5. Wspieranie specjalistów przechodzących na emeryturę (zwłaszcza wcześniejszą) w zakładaniu własnych 
firm na obszarach rewitalizacji. 
 
Cel operacyjny: 1.2 Dogodne warunki dla rozwoju firm lokalnych. 
Kierunki działań: 
1.2.1. Podejmowanie działań umożliwiających przedsiębiorcom lokalnym pozyskanie kadr, w szczególności 
spośród mieszkańców obszarów rewitalizacji, 
1.2.2. Tworzenie udogodnień lokalowych i finansowych dla podmiotów chcących podjąć działalność na obszarach 
rewitalizacji, 
1.2.3. Kreowanie w obszarach rewitalizacji nowych przestrzeni dla biznesu, w tym współpraca z właścicielami 
prywatnymi terenów i obiektów w obszarach rewitalizacji w celu wykreowania nowych lokalizacji dla mikro i 
małego biznesu, 
1.2.4. Dostarczanie przedsiębiorcom lokalnym, których działalność związana jest z obszarami rewitalizacji 
możliwości podnoszenia posiadanych kompetencji w zakresie zarządzania i rozwijania własnej firmy, 
1.2.5. Wszechstronne wspieranie  tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, 
1.2.6. Wdrożenie klauzul społecznych  w zamówieniach miejskich na działania rewitalizacyjne, 
1.2.7. Wzmacnianie lokalnych sieci współpracy z udziałem firm działających na obszarach rewitalizacji. 
 
Cel operacyjny: 1.3 Wysoki poziom dostępności udogodnień umożliwiających podnoszenie kwalifikacji 
mieszkańców, usuwanie barier w powrocie na rynek pracy oraz wzrastający poziom motywacji wewnętrznej 
mieszkańców w zakresie realizacji karier zawodowych. 
Kierunki działań: 
1.3.1. Wzmocnienie doradztwa zawodowego i edukacji przedsiębiorczej w szkołach kształcących dzieci i młodzież 
z obszarów rewitalizacji, 
1.3.2. Rozwijanie współpracy między placówkami edukacyjnymi a przedsiębiorcami w zakresie doraźnego i 
długofalowego określania pożądanych na lokalnym rynku pracy kompetencji, 
1.3.3. Rozwijanie w partnerstwie edukacji i biznesu form kształcenia sprzyjających dostosowaniu kompetencji 
absolwentów do potrzeb rynku pracy, 
1.3.4. Rozwijanie pozaszkolnych form podwyższania kwalifikacji i kształtowania kompetencji mieszkańców 
obszarów rewitalizacji, 
1.3.5. Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w nabywaniu doświadczenia przez osoby wchodzące na 
rynek pracy, 
1.3.6. Promowanie wśród lokalnych przedsiębiorców idei społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie 
wprowadzania na rynek pracy młodzieży z obszarów rewitalizacji, w szczególności w aspekcie wykonania 
pierwszych kroków na rynku pracy, 
1.3.7. Promowanie osób wywodzących się z obszarów rewitalizacji, które realizują karierę zawodową lub 
przedsiębiorczą, 
1.3.8. Prowadzenie działań nakierowanych na zdobycie doświadczenia zawodowego przez mieszkańców 
obszarów rewitalizacji poszukujących pracy, 
1.3.9. Tworzenie rozwiązań i udogodnień wpierających powrót lub zaistnienie kobiet na rynku pracy, z 
uwzględnieniem usług publicznych, rynkowych oraz usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej, 
1.3.10. Kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży, 
 
CEL STRATEGICZNY 2 Pogłębienie spójności społecznej i ograniczenie negatywnych zjawisk 
społecznych. 
 
Cel operacyjny: 2.1 Ograniczona skala negatywnych zjawisk społecznych oraz wzrost dostępności do 
prorozwojowych usług publicznych. 
Kierunki działań: 
2.1.1. Realizacja działań profilaktycznych i terapeutycznych ograniczających rozprzestrzenienie się zjawisk 
wykluczenia społecznego, 
2.1.2. Rozwijanie systemu wsparcia rodzin, w tym uwikłanych w przemoc, 
2.1.3. Uwrażliwianie środowiska lokalnego (sąsiedzkiego) na potrzebę reagowania na negatywne zjawiska 
społeczne, w tym przemoc w rodzinie, 
2.1.4. Przełamywanie źle pojmowanej lojalności mieszkańców względem grupy społecznej i rozwijanie skłonności 
do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za usuwanie problemów społecznych i poprawę bezpieczeństwa w 
obszarach rewitalizacji, 
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2.1.5. Rozwijanie monitoringu sytuacji społecznej w obszarach rewitalizacji opartego na współpracy z 
mieszkańcami, 
2.1.6. Wspieranie reintegracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych, 
2.1.7. Rozwijanie inicjatyw służących reintegracji zawodowej i społecznej osób bezdomnych, 
2.1.8. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych, 
2.1.9. Rozwijanie poradnictwa prawnego, w szczególności dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób 
mających problemy zadłużeniowe, 
2.1.10. Pomoc rodzicom i opiekunom w rozpoznawaniu objawów uzależnień dzieci (używki, komputer, hazard 
itp.), 
2.1.11. Tworzenie i rozwijanie placówek wsparcia dziennego dla osób wykluczonych społecznie, 
2.1.12. Zwiększenie liczby mieszkań specjalnego przeznaczenia, tj.: chronionych, treningowych itp., 
2.1.13. Wspieranie młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą we właściwym przygotowaniu do samodzielnego 
życia,  
2.1.14. Rozwój usług świadczonych przez placówki udzielające pomocy w zakresie uzależnień, 
2.1.15. Tworzenie miejsc integracji społecznej i centrów usług,  
2.1.16. Rozwijanie usług wspierających osoby starsze i niepełnosprawne, 
2.1.17. Rozwijanie i wspieranie potencjału podmiotów reintegracyjnych, 
2.1.18. Rozwijanie usług świadczonych dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania, zwłaszcza osób 
starszych i niepełnosprawnych, także w oparciu o nowoczesne technologie, 
2.1.19. Rozwijanie form sprawowania pieczy zastępczej, 
2.1.20. Rozszerzenie oferty usług zdrowotnych.  
 
Cel operacyjny: 2.2 Społeczności lokalne zintegrowane wokół tradycji dzielnic oraz oddolnych inicjatyw 
realizowanych przez mieszkańców na rzecz wspólnoty lokalnej. 
Kierunki działań: 
2.2.1. Wspieranie współdziałania sąsiedzkiego, 
2.2.2. Angażowanie mieszkańców w urządzanie przestrzeni wspólnych, 
2.2.3. Wspieranie kompetencyjne, lokalowe, finansowe inicjatyw mieszkańców zmierzających do poprawy 
wizerunku obszaru oraz zacieśniania więzi społecznych, 
2.2.4. Podejmowanie inicjatyw i organizacja wydarzeń wzmacniających więzi międzypokoleniowe, 
2.2.5. Poszerzanie oferty spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań ze szczególnym uwzględnieniem 
dzieci, młodzieży osób starszych i niepełnosprawnych, 
2.2.6. Podwyższanie dostępności mieszkańców do oferty kulturalnej w obszarze rewitalizacji i w mieście, w 
szczególności dostępności finansowej i komunikacyjnej, 
2.2.7. Rozwijanie w obszarze rewitalizacji oferty kulturalnej realizowanej w partnerstwie mieszkańców, instytucji 
kultury, instytucji edukacyjnych, parafii, środowiska przedsiębiorców i innych podmiotów, 
2.2.8. Tworzenie i wspieranie różnych form aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych, 
2.2.9. Wspieranie udział osób niepełnosprawnych w życiu społeczno-kulturalnym, 
2.2.10. Poszerzenie i rozwój ilościowy oferty placówek wsparcia dziennego, 
2.2.11. Organizacja wydarzeń umożliwiających włączenie osób z grup wykluczonych w życie społeczności 
lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem oddolnych inicjatyw społecznych, 
2.2.12. Organizowanie wydarzeń artystycznych eksponujących walory obszarów rewitalizacji nie tylko wśród 
mieszkańców tych obszarów, ale także mieszkańców miasta i regionu. 
 
CEL STRATEGICZNY 3 Funkcjonalna i estetyczna atrakcyjność przestrzeni publicznych, w których 
realizowane są działalności integrujące społeczności lokalne oraz decydujące o witalności i wizerunku 
miasta. 
 
Cel operacyjny: 3.1 Odpowiadająca współczesnym standardom cywilizacyjnym jakość zabudowy na obszarach 
rewitalizowanych oraz wzrost odpowiedzialności mieszkańców za komunalny zasób mieszkaniowy. 
Kierunki działań: 
3.1.1. Odnowa zabudowy zabytkowej oraz obiektów świadczących o dziedzictwie kulturowym obszarów 
rewitalizacji, a w uzasadnionych przypadkach nadanie im nowych funkcji, 
3.1.2. Odnowienie zasobu komunalnego, 
3.1.3. Odnowienie i dostosowanie do potrzeb mieszkańców budynków użyteczności publicznej, 
3.1.4. Uporządkowanie starej zabudowy – pustostany, oficyny, garaże itp. , 
3.1.5. Likwidacja barier architektonicznych, 
3.1.6. Poprawa efektywności energetycznej budynków, 
3.1.7. Wprowadzanie na obszar rewitalizacji nowej zabudowy wpływającej na podniesienie estetyki przestrzeni 
oraz napływ nowych funkcji i mieszkańców. 
 
Cel operacyjny: 3.2 Partnerstwo władz miasta i społeczności lokalnych w podnoszeniu jakości i ochronie walorów 
przestrzeni publicznych. 
Kierunki działań: 
3.2.1. Ograniczenie ruchu samochodowego na rzecz komunikacji publicznej, rowerowej i pieszej oraz 
podejmowanie działań na rzecz lepszego skomunikowania obszaru, 
3.2.2. Usprawnienie odbioru odpadów komunalnych, 
3.2.3. Poprawa wyposażenia przestrzeni w małą architekturę służącą tworzeniu więzi sąsiedzkich i podwyższaniu 
estetyki przestrzeni, 
3.2.4. Tworzenie warunków, w których mieszkańcy obszarów rewitalizacji czują się gospodarzami przestrzeni 
osiedlowych i podwórek. 
 
Cel operacyjny: 3.3 Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców wzmacniany przez dobre relacje 
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międzysąsiedzkie i odpowiedzialność mieszkańców za innych członków społeczności lokalnej. 
Kierunki działań: 
3.3.1. Rozbudowa i modernizacja systemu zarządzania kryzysowego, 
3.3.2. Rozwijanie systemu monitoringu, 
3.3.3. Tworzenie systemu umożliwiającego mieszkańcom sprawne przekazywanie informacji o zagrożeniach i 
zjawiskach budzących niepokój, 
3.3.4. Podnoszenie wiedzy mieszkańców na temat zachowań w sytuacjach kryzysowych i niebezpiecznych, 
3.3.5. Zmiana zagospodarowania przestrzennego obszarów rewitalizacji wspomagająca zachowanie 
bezpieczeństwa oraz prowadzenie monitoringu. 
 
CEL STRATEGICZNY 4 Ożywienie terenów zdegradowanych dostarczając funkcji i udogodnień 
umożliwiających mieszkańcom rozwój społeczny i ekonomiczny. 
Kierunki działań: 
Cel operacyjny: 4.1 Zrekultywowane tereny poprzemysłowe przygotowane na przyjęcie nowych funkcji ważnych 
dla poprawy sytuacji społecznej i rozwoju rynku pracy. 
4.1.1. Prowadzenie badań umożliwiających ocenę potrzeb rekultywacyjnych odnośnie terenów poprzemysłowych 
oraz analiz pozwalających na określenie potencjalnego ponownego zagospodarowania tych terenów – w 
szczególności rozwoju funkcji niezbędnych dla rewitalizacji podobszarów zamieszkałych, 
4.1.2. Odnowa i wzbogacenie infrastruktury na zrekultywowanych terenach poprzemysłowych, 
4.1.3. Rozwijanie połączeń komunikacyjnych między terenami poprzemysłowymi a podobszarami rewitalizacji, 
4.1.4. Tworzenie na zrekultywowanych terenach poprzemysłowych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 
lokalnej, z priorytetem dla firm zakładanych i rozwijanych przez mieszkańców obszarów zdegradowanych, 
4.1.5. Przyciąganie na zrekultywowane tereny poprzemysłowe inwestorów wpływających na poprawę sytuacji na 
rynku pracy oraz tworzących wokół siebie lokalne sieci kooperacji, w których mogą uczestniczyć firmy związane z 
obszarem rewitalizacji (poprzez siedzibę, osobę przedsiębiorcy, osoby zatrudnione w tych firmach), 
4.1.6. Utworzenie na zrekultywowanych terenach poprzemysłowych nowych przestrzeni rekreacyjno-sportowych 
sprzyjających integracji mieszkańców miasta, w szczególności przywróceniu więzi między mieszkańcami miasta, 
a mieszkańcami obszaru rewitalizacji. 
 
Cel operacyjny: 4.2 Przywrócona wartość obiektów historycznych, kulturowych, krajobrazowo-przyrodniczych 
przyczyniająca się do wzmacniania tożsamości społeczności lokalnych. 
Kierunki działań: 
4.2.1. Wykorzystanie miejsc o wysokiej wartości przyrodniczo-krajobrazowej lub kulturowej do kreowania 
całorocznych miejsc spotkań, rekreacji oraz różnych form spędzania czasu wolnego, 
4.2.2. Renowacja budynków o znaczeniu kulturowym/historycznym istotnych dla wizerunku miasta, 
4.2.3. Prowadzenie działań mających na celu ochronę przyrody i bioróżnorodności. 
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IV. Przedsięwzięcia uzupełniające podstawową interwencję projektową 
 
Przedsięwzięcia na rzecz rozwoju działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy obejmujące 

m.in.:  
 adaptacje lokali na parterach budynków, niezagospodarowanych budynków i obiektów, terenów 

poprzemysłowych na działalność  gospodarczą, a także kulturalną, turystyczną i społeczną w 
szczególności usługi dla mieszkańców,  

 przygotowanie terenów pod inwestycje (w szczególności na obszarach poprzemysłowych),  

 rozwój inkubatorów przedsiębiorczości m.in. dla nowoczesnych start-upów,  

 wsparcie finansowe (zwrotne jak i bezzwrotne) na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  

 wsparcie szkoleniowo-doradcze (w tym programy edukacji zawodowej) dla osób planujących  

 rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także zmianę i podnoszenie kwalifikacji zawodowych  

 zgodnie z potrzebami pracodawców,  

 zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudniania oraz wspierania mobilności pracowników,  

 wsparcie pomostowe oraz wsparcie typu outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, 
przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy,  

 utworzenie stowarzyszenia lokalnych przedsiębiorców,  

 promowanie wśród lokalnych przedsiębiorców idei społecznej odpowiedzialności biznesu przejawiającej 
się w nawiązywaniu współpracy z nowotworzonymi firmami, a także wprowadzania na rynek pracy 
młodzieży z obszarów rewitalizacji, w szczególności z obszarów rewitalizacji,  

 wdrażanie klauzul społecznych w zamówieniach miejskich na działania rewitalizacyjne.  
 

Przedsięwzięcia przyczyniające się do aktywizacji osób bezrobotnych i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych mieszkańców obejmujące m.in.:  

 szkolenia i kursy umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych, w tym z dziedzin niszowych, kultywujących zanikające zawody oraz kursy z zapewnieniem 
zatrudnienia, 

 utworzenie programu kształcenia zawodowego i ustawicznego dostosowanego do potrzeb lokalnego 
rynku pracy,  

 wsparcie w postaci praktyk i staży, które spełniają podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard 
stażu,  

 subsydiowane zatrudnienie, refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

 wsparcie w postaci zatrudnienia wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami, 

 organizacja prac społecznie użytecznych związanych z rewitalizacja, 

 umożliwienie kobietom powrotu do pracy po urodzeniu dziecka poprzez tworzenie żłóbków, 
sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub 
niani dla opiekunów dzieci do lat 3, 

 sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna, 

 wsparcie sektora ekonomii społecznej poprzez m.in. usługi doradcze, edukacyjne, i biznesowe, w tym 
podnoszenie kwalifikacji, 

 wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań  na rzecz osób bezrobotnych, 

 tworzenie miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej, 

 usługi animacyjne służące rozwojowi organizacji obywatelskich oraz usług inkubacyjnych. 
  
Przedsięwzięcia przyczyniające się do zapobiegania wykluczeniu i do włączenia społecznego różnych 
grup społecznych obejmujące m.in.:  

 wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez realizację kompleksowych projektów aktywizacyjnych 
służących integracji społecznej i zawodowej, a także likwidację barier architektonicznych, 

 działania wspierające pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, 
 wsparcie osób w podeszłym wieku (w tym m.in. opieka nad osobami starszymi, organizacja zajęć 

i miejsc spotkań osób starszych, organizacja sieci domów seniora, szkolenia dla opiekunów osób 
starszych, włączanie osób starszych w projekty międzypokoleniowe), 

 rozszerzenie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
 wsparcie rozwoju usług zwiększających mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych, 
 wsparcie stosowania nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych (np. teleopieka), 
 wzrost dostępności usług opieki dziennej lub całodobowej, w tym opieki krótkoterminowej dla osób 

niesamodzielnych (w nowotworzonych lub istniejących ośrodkach), 
 wsparcie w zakresie usług asystenckich, opiekuńczych w celu umożliwienia opiekunom funkcjonowania 

społecznego, zawodowego oraz edukacyjnego, 
 projekty skierowane do osób zagrożonych uzależnieniami, uzależnionych i współuzależnionych, 
 rozwój usług społecznych i kompleksowe działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób 

bezdomnych, 
 uruchomienie ogrzewalni dla osób bezdomnych,  
 wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej (np. wsparcie prawne, psychologiczne, itd.),  
 działania (edukacyjne, społeczne, zawodowe) służące aktywnej, kompleksowej integracji o charakterze 

wsparcia indywidualnego, rodzinnego, środowiskowego, na rzecz osób, rodzin i grup wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 rozwój i deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych służących poprawie zdrowia osób zagrożonych 
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ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
 wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej poprzez wykorzystanie 

potencjału podmiotów reintegracyjnych i utworzenie nowych (Centrum Integracji Społecznej, Klub 
Integracji Społecznej, Zakład Adaptacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej), 

 wsparcie w zakresie rozszerzenia oferty podmiotów opieki instytucjonalnej, 
 rozwój usług mieszkalnictwa wspieranego, 
 włączenie do polityki czynszowej miasta rozwiązań dla osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (np. możliwość odpracowania zaległości czynszowych),  
 kompleksowe działania na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej i integracji mieszkańców lokali 

socjalnych z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych 
i zawodowych), 

 kompleksowe działania wspierające rodzinę i rozwijające formy pracy z rodziną (np. asystentury 
rodzinnej, rodzin wspieranych i pomocowych, 

 rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenia jakości usług świadczonych w formach 
instytucjonalnych, 

 działania na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą, służące poprawie szans 
adaptacyjnych, między innymi dodatkowe wsparcie w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych, 

 rozszerzenie oferty wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży i ich rozwoju (w 
tym środowiskowych form opieki np. świetlice, kluby środowiskowe), 

 działania wspierające wzrost kompetencji rodzicielskich oraz niwelowanie zachowań dysfunkcyjnych (np. 
powodujących konieczność umieszczania dzieci w pieczy zastępczej),  

 wzmacnianie potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności (działania oparte 
o samopomoc i wolontariat, środowiskowe, prozatrudnieniowe, edukacyjne), programy aktywności 
lokalnej. 

 
Przedsięwzięcia na rzecz dzieci i młodzieży przyczyniające się do podnoszenia szans edukacyjnych, walki 
z dziedziczeniem ubóstwa i patologii społecznych obejmujące m.in.: 

 poprawę bazy materialnej bytomskich szkół (wyposażenie pracowni przedmiotowych, pracowni zajęć 
dodatkowych), 

 poprawę i wzbogacenie bazy sportowej i rekreacyjnej (poprawę stanu obiektów sportowych szkolnych i 
ogólnodostępnych, tworzenie placów zabaw, boisk podwórkowych), 

 organizację infrastruktury spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, 
 poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz organizację imprez (m.in. kulturalnych, artystycznych), 

warsztatów, organizacja kółek zainteresowań, w tym zajęć artystyczno-kulturalnych, laboratoriów, zajęć 
sportowych i projektów dla dzieci i młodzieży, w szczególności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, 

 realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji 
edukacyjnych, 

 tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 
 rozwój edukacji pozaformalnej, 
 nawiązywanie współpracy szkół z otoczeniem zewnętrznym, 
 doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, 
 realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy 

z uczniem, w tym z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
 doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, 
 organizację programu integracji międzypokoleniowej,  
 tworzenie młodzieżowych klubów społecznościowych, 
 wzmocnienie tożsamości lokalnej dzieci i młodzieży, m.in. poprzez popularyzację edukacji regionalnej, 
 działania z zakresu edukacji zdrowotnej. 

 
Przedsięwzięcia integrujące mieszkańców i wpływające na rozwój inicjatyw społecznych mieszkańców 

obejmujące m.in.: 
 wsparcie inicjatyw sąsiedzkich mających na celu poprawę stosunków międzyludzkich, wizerunku 

najbliższego otoczenia, zapewnienia bezpieczeństwa, 
 pracę i animację społeczności lokalnej, w tym pracę podwórkową oraz rozwijanie wrażliwości na 

zjawiska przemocy i krzywdy społecznej w otoczeniu, 
 zwiększanie aktywności społecznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, 
 organizację różnorodnych imprez i warsztatów dla mieszkańców, 
 działania mające na celu budowanie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz kultywowanie tradycji, 
 organizację klubów sąsiedzkich, 
 utworzenie lokalnych domów kultury i „domów społecznych”, lokalnych muzeów, wystaw  

i szlaków tematycznych oraz zagospodarowanie obiektów historycznych (np. schronów, wieży wodnej, 
obiektów pokopalnianych), 

 utworzenie inkubatora NGO,  
 aktywizowanie społeczności wokół działań związanych z rozwojem turystyki w mieście, 
 digitalizację zasobów archiwalnych. 

 
Przedsięwzięcia z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców w ich otoczeniu oraz poprawy jakości 
przestrzeni publicznej obejmujące m.in.: 

 działania w otoczeniu miejsca zamieszkania mieszkańców - zagospodarowanie podwórek, urządzenie 
małej architektury, aranżowanie przestrzeni wspólnych,  

 organizacja zieleni (placów, parków, skwerów, zieleni między budynkami mieszkalnymi, ogrodów 
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przyszkolnych), 
 organizację miejsc spotkań i odpoczynku mieszkańców, 
 działania mające na celu rozwiązanie problemu nieczystości pochodzących od zwierząt domowych 

(wybiegi dla zwierząt, urządzenia do usuwania nieczystości, system kontroli i stymulowania zachowań w 
tym zakresie), 

 remonty kamienic oraz wypełnienie luk w zabudowie, 
 remonty oficyn oraz zagospodarowanie pustostanów na cele mieszkalne, społeczne, edukacyjne, 

rekreacyjne,  
 gazyfikacja budynków mieszkalnych (w szczególności w dzielnicy Bobrek), 
 remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w szczególności w dzielnicy Kolonia Zgorzelec), 
 podnoszenie prestiżu dotąd zaniedbanych miejsc. 

 
Przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców obejmujące m.in.: 

 działania profilaktyczne, 
 poprawę stanu infrastruktury służby zdrowia (m.in. w zakresie geriatrii, chorób zakaźnych 

i pasożytniczych, kardiologii), 
 działania na rzecz wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci z niedosłuchem, autyzmem oraz 

z zespołem Aspergera, 
 inicjatywy na rzecz zdrowia osób starszych, 
 inicjatywy na rzecz osób po amputacjach, 
 działania w zakresie zachowania, ratowania, przywracania lub poprawie zdrowia osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 
 wsparcie w zakresie zapewnienia dostępu do kompleksowych i innowacyjnych zabiegów medycznych. 

 
Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej oraz mobilności miejskiej obejmujące m.in.: 

 budowę ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej (np. stojaków), 
 poprawę stanu chodników i dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych i instytucji, 
 tworzenie miejsc parkingowych, 
 tworzenie stref ruchu uspokojonego oraz stref z wykorzystaniem elementów SMART City,  
 organizację otoczenia dróg (oświetlenie, pasy zieleni),  
 włączenie miasta w redefinicję roli kolei w skali regionalnej.  

 
Przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego obejmujące m.in.: 

 instalacja monitoringu wizyjnego, 
 montaż dodatkowego oświetlenia, 
 prace rewitalizacyjne przy obiektach Aresztu Śledczego wraz z dostosowaniem obiektu do prowadzenia 

działań edukacyjno-prewencyjnych, 
 prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych na temat negatywnych skutków przemocy 

i zachowań agresywnych oraz rozwijanie wrażliwości mieszkańców (np. „Nie reagujesz-akceptujesz”). 
 
Przedsięwzięcia z zakresu ekologii i poprawy stanu środowiska obejmujące m.in.:  

 monitoring środowiska poprzez prowadzenie pomiarów stanu zanieczyszczeń, hałasu, itd.,  
 likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz wdrażanie działań mających na celu poprawę stanu czystości 

miasta,  
 uporządkowanie koryta oraz terenów przybrzeżnych rzeki Bytomki,  
 edukację proekologiczną i kształtowanie postaw proekologicznych, 
 uciepłownienie miasta, w tym podłączanie budynków do sieci PEC Sp. z o.o.,  
 upowszechnianie wykorzystania alternatywnych źródeł energii,  
 podnoszenie energooszczędności i efektywności cieplnej budynków mieszkalnych i publicznych.  
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V. Priorytety i poddziałania RPO WSL 2014 – 20205 - wybrane informacje  

 
Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 
Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej  
i mieszkaniowej – OSI 
Działanie infrastrukturalne (procedura pozakonkursowa) 
 

Cel szczegółowy poddziałania: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
 

Typy projektów: 
1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych. 
Kompleksowa termomodernizacja obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych,  
a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto, w ramach 
projektu, jako element kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania 
związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem 
obiektu), systemy zarządzania energią w celu poprawy efektywności energetycznej oraz przebudowę 
systemów wentylacji i klimatyzacji. 
Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element szerszych działań 
związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem. Nie przewiduje się 
termomodernizacji budynków jednorodzinnych. 

2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie 
budynków do sieciowych nośników ciepła. 
Wymiana/modernizacja źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie wraz z pozostałymi elementami 
systemu grzewczego na źródła/systemy grzewcze wykorzystujące paliwo gazowe lub biomasę, 
charakteryzujące się zwiększoną sprawnością ekologiczną (redukcja CO2 co najmniej o 30%) jak też 
podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. 

3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. 
 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
- Stopień redukcji PM10 (obligatoryjny) 

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu 

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE 

- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok](obligatoryjny) 

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących 
OZE 

Wskaźniki produktu: 
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (obligatoryjny) 
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny) 
- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (obligatoryjny) 
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny) 
- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (obligatoryjny) 
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (obligatoryjny) 
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (obligatoryjny) 
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 
- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (obligatoryjny) 
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji 
 
Wybrane limity i ograniczenia w realizacji projektów: 
Brak wsparcia dla projektów dotyczących wielorodzinnych budynków mieszkaniowych za wyjątkiem 
mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz mieszkań komunalnych 
udostępnianych na szczególnych warunkach. 
Dofinansowanie: do 85% 
                                                           
5
 Przedstawione w ramach rozdziału V. Informacje mają charakter wyłącznie pomocniczy i oparte są w przypadku działań 

inwestycyjnych na archiwalnych naborach wniosków, a w przypadku działań nieinwestycyjnych na zapisach aktualnego SZOOP 

(wersja 15.2) i mogą ulec zmianie. Zapisy mają być pomocą wyłącznie przy wypełnieniu karty przedsięwzięcia, a przed jej 

zgłoszeniem (oraz przed późniejszym opracowaniem wniosku o dofinansowanie na podstawie zgłoszonej karty) należy 

zapoznać się z dokumentacją aplikacyjną w ramach aktualnych naborów prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dostępną na stronie: 

(https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory). 

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory)
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Priorytet V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 
Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe 
Działanie infrastrukturalne (procedura pozakonkursowa) 
 
Cel szczegółowy poddziałania: Zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu 
 
Typy projektów: 

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Inwestycje obejmujące prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dotyczące zabytków 
nieruchomych, wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego (oznaczonych literą A). Nie 
będą natomiast dofinansowane inwestycje dotyczące zabytków ruchomych, w tym z kategorii małej 
architektury (oznaczonych w ww. rejestrze literą B) oraz zabytków archeologicznych (oznaczonych  
w ww. rejestrze literą C). 
Wsparcia nie uzyskają przedsięwzięcia polegające na odnowie, przebudowie zabytkowych cmentarzy, 
jak również przedsięwzięcia dotyczące wyłącznie zabytkowych parków i innych form zaprojektowanej 
zieleni. 

2. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów  przynależnych do Szlaku 
Zabytków Techniki 
Inwestycje obejmujące prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dotyczące obiektów 
przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki. 
Wsparcie nie obejmie inwestycji dotyczących zabytków ruchomych, nie obejmie także przedsięwzięć 
polegających wyłącznie na odnowie, przebudowie parków i innych form zaprojektowanej zieleni. 
 
W ramach 1. i 2. typu projektu wsparciem objęte będą obiekty przeznaczone na cele kulturalne. 
W ramach jednego projektu może być dofinansowany jeden obiekt, rozumiany jako zabytek nieruchomy, 
wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego (oznaczony literą A), określony granicami 
ochrony ujętymi w rejestrze, a także zabytek nieruchomy nie wpisany do Rejestru Zabytków 
Województwa Śląskiego, znajdujący się na Szlaku Zabytków Techniki, w granicach wskazanych  
w dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości. 
Maksymalna wartość pojedynczego projektu w działaniu wynosi 5 mln euro kosztów całkowitych. 
Prace związane z dostosowaniem obiektów dziedzictwa kulturowego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a także prace związane z zabezpieczeniem obiektów dziedzictwa kulturowego na 
wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.) będą możliwe do 
realizacji jako elementy szerszych inwestycji polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robót budowlanych w obiektach dziedzictwa kulturowego. 
W ramach działania 5.3. kwalifikowalne będą prace w otoczeniu obiektu do kwoty 200 000 zł. Nie jest 
możliwe dofinansowanie projektu polegającego wyłącznie na zagospodarowaniu otoczenia. 
Poprzez otoczenie rozumie się teren przy zabytku wyznaczony granicami ochrony (zgodnie z decyzją  
o wpisie do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego, a w przypadku zabytku techniki nie wpisanego 
do ww. rejestru, zgodnie z granicami wskazanymi w dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do 
nieruchomości). W ramach zagospodarowania otoczenia nie będą realizowane parkingi. 
W ramach niniejszego poddziałania nie ma możliwości budowy nowych obiektów.  

 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
Brak. 
 
Wskaźniki produktu: 
- Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (obligatoryjny) 
- Liczba instytucji kultury objętych wsparciem 
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (obligatoryjny) 
 

Dofinansowanie: do 85% 
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Priorytet V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 
Poddziałanie 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej 
Działanie infrastrukturalne (procedura pozakonkursowa) 
 
Cel szczegółowy poddziałania:  
Wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej w regionie 
 

Typy projektów: 
1. Kompleksowe projekty z zakresu ochrony, poprawy i odtwarzania stanu siedlisk przyrodniczych  

i populacji gatunków. 
2. Zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowanie obcych gatunków inwazyjnych. 
3. Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej. 
4. Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy infrastruktury 

użytku publicznego. 
 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
- Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych 
- Powierzchnia obszarów/ siedlisk, dla których zatrzymano proces utraty bioróżnorodności biologicznej lub 

odtworzono i wzbogacono zasoby przyrody 
-  

Wskaźniki produktu: 
- Liczba wspartych form ochrony przyrody (obligatoryjny) 
- Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów (obligatoryjny) 
- Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem 

(obligatoryjny) 
- Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem 
- Liczba zakupionego sprzętu/wyposażenia 
- Długość utworzonych szlaków turystycznych 
- Długość odnowionych szlaków turystycznych 
- Liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i infokiosków zapewniających obsługę w min.  

2 językach obcych 
- Liczba przeprowadzonych kampanii reklamowych promujących walory turystyczne 
- Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną 
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 
- Powierzchnia siedlisk wspieranych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (obligatoryjny) 

 

Dodatkowe wyjaśnienia 
Zakres planowanej interwencji przewiduje wsparcie dla projektów dotyczących ochrony zasobów naturalnych 
regionu poprzez ochronę obszarów cennych przyrodniczo, a także projektów służących ochronie różnorodności 
biologicznej, w tym przywróceniu właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków. Celem interwencji jest też 
zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez wzrost udziału obszarów chronionych w powierzchni 
obszarów ogółem, a także zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz rozwój infrastruktury 
związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo – służącej tym 
samym wyeliminowaniu presji ruchu turystycznego na obszary i gatunki chronione. 
W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają projekty związane z czynną ochroną siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków rodzimych stanowiących zasoby przyrodnicze województwa śląskiego. 
W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają projekty polegające na działaniach fizycznych, 
chemicznych i/lub biologicznych, umożliwiających wyeliminowanie, kontrolę lub odizolowanie populacji gatunków 
inwazyjnych na terenie obszarów cennych przyrodniczo. Zwalczaniu gatunków inwazyjnych powinny towarzyszyć 
działania na rzecz rewitalizacji ekosystemów zdegradowanych lub uszkodzonych przez inwazyjne gatunki obce. 
W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają ośrodki prowadzące statutową działalność  
w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej, która związana jest z gatunkami 
rodzimymi stanowiącymi zasoby przyrodnicze województwa śląskiego. 
W ramach 4. przykładowego rodzaju projektu wsparcie uzyskają projekty związane z właściwym 
ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo i tym samym służące wyeliminowaniu 
presji ruchu turystycznego na obszary i gatunki chronione. 
W ramach wszystkich typów projektów Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia kampanii informacyjno-
edukacyjnych. 
Działaniami ochronnymi in-situ oraz/lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych mogą być objęte 
formy ochrony przyrody w rozumieniu art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (za 
wyjątkiem parków narodowych), a także obszary uznane za cenne przyrodniczo. 
Należy wskazać, że w ramach niniejszego poddziałania celem projektu nie jest tworzenie terenów rekreacyjnych, 
ścieżek rowerowych, itp. ale ochrona gatunków.  
 
Dofinansowanie: do 85% 
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Priorytet VII Regionalny rynek pracy  
Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez 
zatrudnienia - konkurs 
Działanie nieinfrastrukturalne (konkurs planowany na sierpień 2019 r.) 

 
Cel szczegółowy poddziałania: Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia 
 
Typy projektów: 
1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki 
zawodowej (obligatoryjne): 
a. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie 
doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy; 
b. 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. 
2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub 
zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym m.in.: 
a. 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. 
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez 
pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.: 
a. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie 
wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich 
Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk; 
b. wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia 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). 
4. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych 
zawodowo i pracodawców: 
a. pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149) oraz inne usługi świadczone  
w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej. 
 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 
2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (obligatoryjny) 
 
Wskaźniki produktu: 
1. Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) 
2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) 
3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) 
4. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) 
5. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) 
6. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie (obligatoryjny) 
 
Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia 
Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin): 
a) bezrobotne; 
b) nieaktywne zawodowo zwłaszcza te należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się  
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup: 
-osoby powyżej 50 roku życia; 
-kobiety; 
-osoby z niepełnosprawnościami; 
-osoby długotrwale bezrobotne; 
-osoby o niskich kwalifikacjach. 
Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności. 
 
Dofinansowanie: do 95% 
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Priorytet VII Regionalny rynek pracy  
Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – OSI 
Działanie nieinfrastrukturalne (konkurs planowany na sierpień 2019 r.) 
 
Cel szczegółowy poddziałania:  Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
 
Typy projektów: 
1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności. 
3. Wsparcie pomostowe. 
 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 
(obligatoryjny) 
  
Wskaźniki produktu: 
1. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w programie (obligatoryjny);  
2. Liczba osób pracujących które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  

w programie. 
 
Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia 
Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą  
a) osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, 

tj.:  
 osoby w wieku 50 lat i więcej;  
 kobiety;  
 osoby z niepełnosprawnościami;  
 osoby długotrwale bezrobotne;  
 osoby o niskich kwalifikacjach.  
a) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:  
 reemigranci 
– do tej grupy zaliczani są również repatrianci;  
 imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);  
 osoby ubogie pracujące;  
 osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;  
 osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których 
miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia. Z wyłączeniem osób odbywających 
karę pozbawienia wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym. 
 
Dofinansowanie: do 95%, rozpoczęcie działalności 100% z budżetu państwa. 
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Priorytet VII Regionalny rynek pracy  
Poddziałanie 7.4.2  Outplacement – konkurs 
Działanie nieinfrastrukturalne (konkurs planowany na wrzesień 2019 r.) 
 
Cel szczegółowy poddziałania: Złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie 
 
Typy projektów: 
Wsparcie typu outplacement dla przedsiębiorców i pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do 
zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz dla osób odchodzących z rolnictwa,  
w tym w szczególności:  
a. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy 
element wsparcia; 
b. poradnictwo psychologiczne;  
c. pośrednictwo pracy;  
d. szkolenia, kursy, studia podyplomowe;  
e. staże, praktyki zawodowe;  
f. subsydiowanie zatrudnienia;  
g. sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na pokrycie kosztów 
zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia;  
h. wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze 
wsparciem doradczo-szkoleniowym. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie 
w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego lub 
zwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej – 
realizowane jedynie w połączeniu ze wsparciem wymienionym w literze h. 
 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (obligatoryjny);  
2. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (obligatoryjny). 
 
Wskaźniki produktu: 
Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie (obligatoryjny). 
 
 Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia 
1. Pracownicy zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących 
pracownika.  
2. Osoby odchodzące z rolnictwa.  
Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem 
elektronicznym. 
 
Dofinansowanie: do 100% 
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Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 
Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs 
Działanie nieinfrastrukturalne (brak naboru w 2019 r.) 
 
Cel szczegółowy poddziałania: Poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia. 
 
Typy projektów: 
1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), 
klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;  
2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;  
3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece 
nad dziećmi do lat 3 obejmujące:  
a. sprawowanie opieki przez nianię,  
b. sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;  
4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do 
rynku pracy.  
Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie 
działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji. 
 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
1. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu (obligatoryjny); 
2. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 
(obligatoryjny) 
 
Wskaźniki produktu: 
1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (obligatoryjny); 
2. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie (obligatoryjny). 
 
Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia 
- Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 

3; 
- Osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3; 
- Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3. 

 
Dofinansowanie: do 88% 
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Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 
Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa 
– konkurs 
Działanie nieinfrastrukturalne (konkurs planowany na sierpień 2019 r.) 
 

 
Cel szczegółowy poddziałania: Poprawa kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora 
MŚP zgodnie z ich potrzebami.  
 
Typy projektów: 
1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: 
usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania  
i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie 
zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony 
własności przemysłowej); 
2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców. 
 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (obligatoryjny); 
2. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi  
w programie (obligatoryjny). 
 
Wskaźniki produktu:  
1. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie (obligatoryjny); 
2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem  
w programie (obligatoryjny); 
3. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie (obligatoryjny); 
4. Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie. 
 
Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia 
1. Pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP; 
2. Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem sektora MŚP. 
Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem 
elektronicznym. 
 
Dofinansowanie: do 85% 
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Priorytet IX Włączenie społeczne 
Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – 
konkurs 
Działanie nieinfrastrukturalne (konkurs planowany na październik 2019 r.) 
 
Cele szczegółowe poddziałania:  
- Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
- Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary 

zdegradowane i peryferyjne 
 
Typy projektów: 
1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych) 
ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową; 
2. Wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez 
wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych, tj. w już funkcjonujących Centrach Integracji Społecznej, 
Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, w tym 
tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami;  
3. Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów w ramach których prowadzona będzie aktywizacja społeczno - 
zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, 
tj.: 
a. Centrum Integracji Społecznej, 
b. Klubu Integracji Społecznej, 
c. Zakładu Aktywności Zawodowej, 
d. Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
4. Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; 
5. Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków 
wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację 
dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych; 
6. Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności 
uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań: 
a. opartych o samopomoc i wolontariat, 
b. środowiskowych, 
c. prozatrudnieniowych, 
d. edukacyjnych. 
Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające. 
Typy projektów wskazane w pkt. 1 – 5 są realizowane w projektach ukierunkowanych na wsparcie indywidualne 
osób i grup zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem, tj. realizujących cel szczegółowy „Wzrost zdolności do 
zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 
Typy projektów wskazane w pkt 6 są realizowane w projektach ukierunkowanych na rzecz wzmacniania 
potencjału lokalnych społeczności, tj. realizujących cel szczegółowy „Wzmocnienie aktywności społecznej  
i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne”. 
 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu 
(obligatoryjny); 
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu (obligatoryjny); 
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek); 
 
Wskaźniki produktu: 
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 
(obligatoryjny) 
2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (obligatoryjny); 
3. Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej (obligatoryjny); 
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Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia 
* W projektach ukierunkowanych na wsparcie indywidualne osób i grup zagrożonych ubóstwem oraz 
wykluczeniem, tj. realizujących cel szczegółowy „Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych  
i zagrożonych wykluczeniem społecznym” grupę docelową stanowią: 
- osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie  

z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku 
pracy, 

- otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie niezbędnym do wsparcia osób 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach programu; 

* W projektach ukierunkowanych na rzecz wzmacniania potencjału lokalnych społeczności, tj. realizujących cel 
szczegółowy „Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary 
zdegradowane i peryferyjne grupę docelowa stanowią: 
- społeczności lokalne zamieszkujące obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym w szczególności osoby 

zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym 
do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 
Dofinansowanie: do 95% 
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Priorytet IX Włączenie społeczne 
Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs 
Działanie nieinfrastrukturalne (konkurs planowany na październik 2019 r.) 
 
 

Cel szczegółowy poddziałania:  
- Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 

 

Typy projektów: 
1.Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, 
wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:  
a. tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej, 
oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży; rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi  
i młodzieżą poprzez tworzenie nowych miejsc w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego lub 
rozszerzenie oferty wsparcia, 
 b. tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 
8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-
interwencyjnego do 14 osób; kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy 
dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,  
c. wsparcie i rozwój form pracy z rodziną, asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych 
jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  
d. zwiększanie dostępności do usług poradnictwa rodzinnego jako wspierającego wypełnienie funkcji opiekuńczo-
wychowawczej zgodnie ze zidentyfikowanymi terytorialnie potrzebami.  
2. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług 
świadczonych w mieszkaniach chronionych, mieszkaniach lub domach treningowych i wspieranych skierowanych 
do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej lub zawodowej;  
3.Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem 
priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w str. 281 miejscu zamieszkania, 
obejmujące m.in.:  
a. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub 
całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami 
niesamodzielnymi,  
b. wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności poprzez: 
kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym 
m.in. zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi; poradnictwo, w tym 
psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach 
wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów 
faktycznych; sfinansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom osób 
niesamodzielnych /z niepełnosprawnością podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,  
c. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, 
asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,  
d. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk 
lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii), 
 e. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych /z niepełnosprawnością 
(np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako 
wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych. 
4.Dostarczanie i wsparcie we wdrożeniu narzędzi służących rozwojowi środowiskowych usług str. 282 
społecznych na poziomie lokalnym i zwiększenie potencjału lokalnych usługodawców do świadczenia usług 
społecznych w formie środowiskowej obejmujące m.in.:  
a. Wsparcie działalności grup roboczych utworzonych przy jednostkach samorządu terytorialnego, innych 
instytucji i podmiotów na rzecz tworzenia i wzmocnienia opieki pozainstytucjonalnej/ środowiskowej dla osób 
zależnych (seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami);  
b. Upowszechnianie działań na rzecz deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych;  
c. Monitorowanie i ewaluacja działań grup roboczych ds. deinstytucjonalizacji/opieki pozainstytucjonalnej  
w gminach i powiatach. 
 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu 
(obligatoryjny); 
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na 
rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie;  
3. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 
zakończeniu projektu (obligatoryjny dla typu projektu nr 3);  
4. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych 
istniejących po zakończeniu projektu (obligatoryjny dla typu projektu nr 2);  
5. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących 
po zakończeniu projektu (obligatoryjny dla typu projektu nr 1). 
 
Wskaźniki produktu: 
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie (obligatoryjny);  
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi  
i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie (obligatoryjny dla typu projektu nr 3);  
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań 



 
24 
 

chronionych i wspomaganych w programie (obligatoryjny dla typu projektu nr 2);  
4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny  
i pieczy zastępczej w programie (obligatoryjny dla typu projektu nr 1).  
 
Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia 
- Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie; 
- Rodziny, osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziców/rodziny wspierające lub zastępcze;  
- Podmioty realizujące usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz społeczne wyłącznie w zakresie 

działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców. 
 
Dofinansowanie: do 85% 
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Priorytet  X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 
Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury 
usług społecznych - OSI 
Działanie infrastrukturalne (procedura pozakonkursowa) 
 
Cel szczegółowy poddziałania: Lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem 
 
Typy projektów: 
1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji 
ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione  
2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby 
utworzenia centrów usług społecznościowych 
 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury 
 

Wskaźniki produktu: 
- Liczba wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych/objętych innymi robotami budowlanymi 

obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej (obligatoryjny) 
- Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach. 

 
Dodatkowe informacje 
Inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług 
społecznych, muszą być realizowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w powiązaniu z procesem aktywizacji 
społeczno-zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 
Realizacja projektów w ramach ww. typów projektów jest uzależniona od realizacji projektu z zakresu usług 
społecznych, finansowanych w ramach EFS, a dotyczących określonej grupy społecznej, dotkniętej dysfunkcją 
lub wykluczeniem. Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe 
jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą względem EFRR. Tak 
więc projekty muszą wykazywać charakter przedsięwzięć kompleksowych, koordynujących interwencję 
infrastrukturalną z wsparciem realizowanym w ramach EFS. 
Dopuszcza się w ramach wykazywania spełnienia warunku skutecznego powiązania odniesienia do działań, 
których cele są zgodne z celami EFS w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem rozumianymi  
w sposób określony w RRO 2014-2020. 
W ramach działania 10.2 nie ma możliwości budowy nowych obiektów. 
 
Dofinansowanie: do 85% 
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Priorytet  X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 
Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI 
Działanie infrastrukturalne (procedura pozakonkursowa) 
 
Cel szczegółowy poddziałania: Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej 
rewitalizowane tereny. 
 
Typy projektów: 
1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ 
powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 
2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) 
w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 
3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz  
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. 
 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury(obligatoryjny) 
 
Wskaźniki produktu: 
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (obligatoryjny). 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 
(obligatoryjny). 
 
Dodatkowe informacje 
Realizacja projektów w ramach ww. typów projektów jest uzależniona od realizacji projektu z zakresu usług 
społecznych, finansowanych w ramach EFS, a dotyczących określonej grupy społecznej, dotkniętej dysfunkcją 
lub wykluczeniem. Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe 
jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą względem EFRR. Tak 
więc projekty muszą wykazywać charakter przedsięwzięć kompleksowych, koordynujących interwencję 
infrastrukturalną z wsparciem realizowanym w ramach EFS. 
Dopuszcza się w ramach wykazywania spełnienia warunku skutecznego powiązania odniesienia do działań, 
których cele są zgodne z celami EFS w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem rozumianymi  
w sposób określony w RRO 2014-2020. 
W ramach działania 10.3 nie ma możliwości budowy nowych budynków. 
 
Jako, iż każda ze społeczności charakteryzuje się innymi potrzebami, ich diagnoza powinna zawierać się  
w kompleksowym Programie Rewitalizacji tworzonym przy zaangażowaniu wszystkich aktorów lokalnej sceny: 
zarówno władzy samorządowej, biznesu i organizacji obywatelskich jak i samych mieszkańców. 
 
Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz  
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia – w ramach tego typu projektów dopuszcza się modernizację części 
wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych tylko jako część większego projektu mającego na celu 
rewitalizację zubożonych obszarów publicznych. 
W ramach projektów typu 1-3 możliwy jest zakup wyposażenia. W przypadku projektów typu 1 należy pamiętać, 
że horyzontalne Wytyczne w zakresie rewitalizacji dopuszczają włączenie w skład obszaru rewitalizacji obszarów 
występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe, powojskowe, popegeerowskie, 
pokolejowe wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane na nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji 
danego obszaru, tj. przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom co najmniej w sferze społecznej. 
 
Dofinansowanie: do 85% 
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Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 
Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs 
Działanie nieinfrastrukturalne (nabór do 05.06.2019) 
Link do naboru: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/399 

 
Cel szczegółowy poddziałania:  
 Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w województwie śląskim. 
 
Typy projektów: 
1. Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc 
wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:  
a. utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i 
prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej 
gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,  
b. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, w tym wydłużenie godzin pracy placówek wychowania 
przedszkolnego,  
c. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć 
wspierających/specjalnych w placówkach wychowania przedszkolnego ,  
d. wsparcie istniejących miejsc przedszkolnych, w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń i/lub doposażenie 
danej placówki w pomoce dydaktyczne.  
Wsparcie w zakresie poprawy jakości wychowania przedszkolnego (lit. b, c i d) może być realizowane bez 
konieczności tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego jedynie w gminach, w których poziom 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej przekroczył wartość wskazaną w UP na rok 2023. 
 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub  nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 
 
Wskaźniki produktu: 
1. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie (obligatoryjny);  
2. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w 
edukacji przedszkolnej (obligatoryjny);  
3. Liczba godzin zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej; 
4. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie. 
 
 Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia 
- Dzieci w wieku przedszkolnym; 
- Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; 
- Rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym; 
- Przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne; 
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; 
- Inne formy wychowania przedszkolnego; 
- Nauczyciele i kadra pedagogiczna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych 

formach wychowania przedszkolnego. 
Udział nauczycieli, kadry pedagogicznej i rodziców/ opiekunów prawnych będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, 
uzupełniające działanie względem działań skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. 
Udział rodziców/opiekunów ma charakter wyłącznie uzupełniający, który nie generuje żadnych dodatkowych 
kosztów w ramach projektu. 
 
Dofinansowanie: do 85% 
 
 

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/399
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Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 
Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs 
Działanie nieinfrastrukturalne (brak naboru w 2019 r.) 
 
Cel szczegółowy poddziałania: Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego.  
 
Typy projektów: 
1. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy 
(umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język polski dla 
cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, 
innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, 
umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy);  
2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego (w powiązaniu z zaplanowanymi w 
projekcie zajęciami);  
3. Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych bądź największych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych;  
4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym 
wsparciem na rzecz uczniów. 
 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 
1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy 
po opuszczeniu programu (obligatoryjny);  
2. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych (obligatoryjny);  
3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 
(obligatoryjny);  
4. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu. 
 
Wskaźniki produktu: 
1. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie (obligatoryjny);  
2. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie (obligatoryjny);  
3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych (obligatoryjny);  
4. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie. 
 
Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia 
- Szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne, które realizują podstawę 
programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz specjalne i ich organy prowadzące (z 
wyłączeniem placówek prowadzących kształcenie zawodowe);  
- Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, w tym szkół artystycznych, 
które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);  
- Rodzice i opiekunowie prawni uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w tym szkoły 
artystyczne, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);  
- Uczniowie ze specjalnymi bądź największymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi;  
- Pracodawcy;  
- Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych;  
- Partnerzy społeczno – gospodarczy.  
Udział nauczycieli i kadry pedagogicznej będzie możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie 
względem działań skierowanych do uczniów. 
 
Dofinansowanie: do 85% 
 

 
 
 
 
 

 


