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8 stycznia 2018 r., Brenna

1

PLAN PREZENTACJI

1. Główne zmiany merytoryczne w Osiach Priorytetowych RPO

WSL (wg celów tematycznych)
2. Główne zmiany horyzontalne w Programie
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CT1: BADANIA I INNOWACJE

PI 1 a

• Brak konieczności opiniowania projektów przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

(Dz. 1.1)

PI 1 b
(Dz. 1.2)

PI 1 b

• Dodanie zapisów rozszerzających wsparcie dla projektów służących wyłonieniu
nowych inteligentnych specjalizacji
• Dodanie nowego typu projektu dot. zakupu usług proinnowacyjnych dla MŚP

• Usunięcie wsparcia infrastruktury oraz dodanie grupy docelowej:
Przedsiębiorstwa (IOB - system popytowy)

(Dz. 1.3)

PI 1 b
(nowe Dz.
1.4)

• Dodanie nowego celu szczegółowego w ramach którego realizowane będą
działania dot. zarządzania i wdrażania RSI oraz infrastruktury wsparcia
innowacji o charakterze regionalnym – tryb pozakonkursowy
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CT2: TECHNOLOGIE
INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

PI 2 c
(Dz. 2.1)

• Dodanie zapisów umożliwiających realizację projektów w trybie
pozakonkursowym z zakresu regionalnej platformy informującej
społeczeństwo o jakości powietrza
• Dodanie wskaźników produktu: Liczba uruchomionych platform cyfrowych
informujących o zanieczyszczeniu powietrza o charakterze co najmniej
ponadlokalnym – 1
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CT3: KONKURENCYJNOŚĆ MŚP

PI 3 a

• Usunięcie wsparcia dla inkubatorów przedsiębiorczości
i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości

(Poddz. 3.1.3)

• Dodanie nowego obszaru wsparcia w zakresie promocji
gospodarczej (tryb pozakonkursowy), opracowania
regionalnych modeli biznesowych (tryb pozakonkursowy)
PI 3 b
oraz wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw (tryb
konkursowy)
(nowe Dz. 3.5)
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CT4: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

PI 4 b

• Doprecyzowanie zapisów w związku z ustaleniem zasad
wdrażania instrumentów finansowych w ramach PI

(Dz. 4.2)

PI 4 c
(Dz. 4.3)

PI 4 e
(Dz. 4.5)

• Wykreślenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z grup
beneficjentów (w związku z uzgodnioną z MR demarkacją
pomiędzy POIŚ a RPO WSL)
• Usunięcie wsparcia dla pojazdów napędzanych wyłącznie
silnikami diesla (w tym EURO 6)
• wprowadzenie nowego typu projektu umożliwiającego wsparcie
budowy i przebudowy tras rowerowych
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CT5: ZMIANY KLIMATU
I ZAPOBIEGANIE RYZYKU

PI 5b

• Zwiększenie alokacji dla służb ratowniczych
o 2 mln euro

(dz. 5.5)
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CT6: OCHRONA ŚRODOWISKA
I EFEKTYWNA GOSPODARKA ZASOBAMI

PI 6 a

(Dz. 5.2)

PI 6 c

• Wprowadzenie zakresu wsparcia dot. Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
• Dodanie wskaźnika: Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych

• Zmiana maksymalnej wartości pojedynczego projektu w obszarze kultury
do 10 mln EUR całkowitych kosztów kwalifikowalnych

(Dz. 5.3)

PI 6 e

• Dodanie nowego obszaru wsparcia w zakresie wymiany kotłów na
wysokosprawne kotły opalane paliwem stałym

(nowe Dz. 4.6)
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CT7: ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

PI 7 b
(Dz. 6.1)

PI 7 d
(Dz. 6.2)

• Rozszerzenie zakresu wsparcia o drogi powiatowe i gminne (konieczne
bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami
lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami
logistycznymi oraz z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi)

• Rozszerzenie zakresu wsparcia o inwestycje z zakresu tworzenia
zaplecza technicznego dla taboru kolejowego oraz dodanie typu
beneficjenta:
Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu
terytorialnego lub związek JST, świadczące usługi w zakresie
publicznego transportu kolejowego;
• Rozszerzenie zakresu wsparcia o finansowanie przygotowania
dokumentacji projektowej i przetargowej dla budowy i przebudowy
liniowej infrastruktury kolejowej
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CT8: ZATRUDNIENIE I RYNEK PRACY

PI 8i oraz PI 8iii
(Dz. 7.1, 7.2,
7.3, 7.5)

PI 8 iii

• Rozszerzenie zakresu grup docelowych o: 1) imigrantów, 2) reemigrantów, 3) ubogie
osoby pracujące, 4) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, 5) osoby zatrudnione
na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych
• Przesunięcie granicy wieku osób, które mogą uzyskać wsparcie o rok: z osób powyżej
29 roku do osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), zgodnie z zapisami UP
oraz PO WER

• Rozszerzenie zakresu wsparcia o wsparcie pomostowe dla osób planujących
rozpoczęcie działalności lub w okresie pierwszego roku działalności

(Dz. 7.3)

PI 8 v

• Rozszerzenie wsparcia dla osób odchodzących z rolnictwa

(Dz. 7.4)
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CT8: ZATRUDNIENIE I RYNEK PRACY cd.

PI 8 v

• Rozszerzenie katalogu grupy docelowej o osoby prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą

(Dz. 8.2)

PI 8 vi
(Dz. 8.3)

• Umożliwienie wyboru projektów dot. Regionalnych Programów Zdrowotnych w trybie
pozakonkursowym
• Dodanie typu beneficjenta: Samorząd Województwa - z uwagi na planowany do
wprowadzenia tryb pozakonkursowy dla opracowania programów zdrowotnych
• Dodanie zapisów w typach operacji planowanych do realizacji o możliwość opracowania
programów zdrowotnych w zakresie chorób będących istotnym problemem regionu
• Zmiana zapisów w typach operacji planowanych do realizacji o możliwość opracowania
i wdrożenia programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników
ryzyka w miejscu pracy z uwzględnieniem działań szkoleniowych
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CT9: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

CT 9

PI 9 iv (Dz.
9.2)

• Wsparcie w zakresie ograniczenia ubóstwa
uzupełnienie istniejących typów projektów.

energetycznego,

jako

• Rozszerzenie zakresu wsparcia o działania dot. zwiększania dostępności do
usług poradnictwa rodzinnego, wsparcia we wdrożeniu narzędzi służących
rozwojowi środowiskowych usług społecznych
• Wprowadzenie projektu w ramach trybu pozakonkursowego w zakresie
deinstytucjonalizacji usług, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej (jako uzupełnienie działań w zakresie deinstytucjonalizacji,
podejmowanych dotychczas w ścieżce konkursowej)
• Umożliwienie łączenia usług społecznych i zdrowotnych w projekcie
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CT10: EDUKACJA I SZKOLENIA

PI 10 i
(Dz. 11.1)

10 iv

• Wprowadzenie trybu pozakonkursowego dla projektu komplementarnego z projektem
infrastrukturalnym „Planetarium – Śląski Park Nauki”
• Uwzględnienie możliwości wsparcia istniejących placówek wychowania
przedszkolnego bez konieczności tworzenia dodatkowych miejsc

• Wzmocnienie ukierunkowania wsparcia na kształcenie praktyczne w miejscu pracy
(w tym na zasadach kształcenia dualnego)

(Dz. 11.2/11.3)

10 iv

• Umożliwienie realizacji kompleksowego projektu z zakresu kształcenia zawodowego
w regionie (planowana ścieżka pozakonkursowa)

(Dz. 11.2)
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OŚ PRIORYTETOWA XIII. POMOC TECHNICZNA

Dz. 13.1

• Dostosowanie zapisów do wypracowanego systemu
instytucjonalnego. IP RIT są traktowane, jak pozostałe IP
w systemie realizacji RPO WSL
• Doprecyzowanie katalogu beneficjentów
• Zwiększenie puli środków o 10 mln
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INSTRUMENTY FINANSOWE I POMOC ZWROTNA

IF

Pomoc
zwrotna

• Aktualizacja zapisów dot. IF (horyzontalnie): „Zgodnie z
przeprowadzoną na podstawie art. 37 rozporządzenia ogólnego
analizą ex-ante instrumentów finansowych, w ramach PI nie
przewiduje się zastosowania instrumentów finansowych.
Jednocześnie na dalszym etapie wdrażania programu nie wyklucza się
przeprowadzanie kolejnych analiz w uzasadnionych przypadkach”

• Nie wprowadzono zapisów dot. zastosowania pomocy zwrotnej w RPO
WSL niemniej jednak nie wyklucza się wprowadzenia instrumentu na
dalszym etapie wdrażania RPO WSL 2014-2020
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INNE ZMIANY HORYZONTALNE
•
•
•
•
•
•
•

•

Wprowadzenie zapisów o możliwości przesunięcia środków dedykowanych OSI Bytom
na miasta wymagające rewitalizacji z KSRR w razie zagrożenia utratą środków,
Rezygnacja z obowiązku powiązania projektów EFS z rewitalizacją w OP VII, VIII, IX i XI
na rzecz np. premiowania powiązań dodatkowymi punktami,
Dodanie beneficjenta – związek metropolitalny (w wybranych działaniach),
Rozszerzenie/dostosowanie grup docelowych do UP (8 i, 8 iii, 8v, 9i, 10i, 10 iv),
Przesunięcia między kategoriami interwencji wynikające z:
– dostosowania do zmian alokacji, typów dofinansowanych projektów,
– zmian w zakresie interwencji w Osi (Oś 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10),
Zmiany we wskaźnikach produktu i rezultatu wynikające m.in. z przesunięć alokacji, badań
ewaluacyjnych, wprowadzenia nowych Poddziałań itp.,
Wprowadzenie możliwości realizacji projektów w trybie pozakonkursowym w ramach osi
finansowanych z EFS, jako uzupełnienie do wiodącej ścieżki konkursowej - na podstawie
zidentyfikowanych negatywnych zjawisk społeczno – ekonomicznych lub istotnych
problemów gospodarczych wskazanych w Analizie sytuacji społeczno – ekonomicznej
województwa śląskiego,
Dostosowanie zapisów do obwiązujących wytycznych oraz zmieniających się uwarunkowań
prawnych, a także pojawiających się uwag i nieścisłości m.in. w zakresie: typów operacji,
katalogów beneficjentów, grup docelowych, kierunkowych zasad wyboru projektów

ZMIANY FINANSOWE W OSIACH PRIORYTETOWYCH
Obecna
alokacja
[euro]

Alokacja
po zmianie
[euro]

Zmiana
[euro]

OP I. Nowoczesna gospodarka

245 150 658

190 150 658

- 55 000 000

OP III. Konkurencyjność MŚP

305 262 417

330 262 417

+ 25 000 000

OP IV. Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

796 776 955

826 776 955

+30 000 000

OP VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej
na wiedzy

187 758 656

181 758 656

- 6 000 000

OP IX. Włączenie społeczne

260 993 378

258 993 378

- 2 000 000

OP XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

194 894 146

192 894 146

- 2 000 000

OP XII. Pomoc Techniczna

110 000 000

120 000 000

+10 000 000
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Dziękuję za uwagę

Wydział Rozwoju Regionalnego
www.rpo slaskie.pl

