MATERIAŁ POMOCNICZY DLA OKREŚLENIA MOŻLIWOŚCI SFINANSOWNIA PRZEDSIĘWZIĘĆ
REWITALIZACYJNYCH ZE ŚRODKÓW RPO
Niniejszy materiał stanowi jedynie skrót informacji – więcej znajdziecie Państwo w Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych RPO:
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programuoperacyjnego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2014-2020
oraz Zasadach programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – stanowiących
Załącznik nr 10 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/dokumenty_prawne/Szczegolowy%20Opis%20Osi%20Priorytetowy
ch/SZOOP%20z%2031.05.2017%20r/Zalacznik%20nr%2010%20-%20Zasady%20programowania%20rewitalizacji%20ze%20zm.%20z%2018%20stycznia%202017%20r..pdf
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Tabela 1. Lista działań i poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020
Uwaga: w działaniu 6.2 oraz działaniu 7.1 przewidziano PROJEKTY ZINTEGROWANE – tj. należy uwzględnić istnieje
możliwość realizacji projektu infrastrukturalnego (EFRR) wspierającego realizację działań ,,miękkich’’(EFS)
PROSIMY O UWZGLĘDNIENIE TEGO FAKTU W FISZKACH PROJEKTOWYCH
Nazwa działania
6.2 Rewitalizacja
obszarów miejskich
i ich obszarów
funkcjonalnych
(EFRR)

Typy projektów
OBSZARY MIEJSKIE
1. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja, remont
zdegradowanych obiektów/budynków wraz z zagospodarowaniem
przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych
problemów
społecznych,
gospodarczych
na
obszarze
rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego/Gminnego Programu
Rewitalizacji.
2.
Modernizacja, remont części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych – wyłącznie w ramach 1 typu projektu.
3. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, modernizacja, remont
obiektów/budynków infrastruktury kulturalnej - wyłącznie w ramach
1 typu projektu.
4. Budowa, przebudowa, rozbudowa podstawowej infrastruktury
komunalnej (np. przewodów lub urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych) na obszarze objętym

Typ beneficjenta
jednostki
samorządu
terytorialnego
związki i stowarzyszenia JST
samorządowe
jednostki
organizacyjne
organy władzy, administracji
rządowej
państwowe
jednostki
organizacyjne
inne
jednostki
sektora
finansów publ.
organizacje pozarządowe
przedsiębiorstwa
spółdzielnie i wspólnoty
mieszk.
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projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich obiektów i
terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych –
wyłącznie w ramach 1 typu projektu
5. Przebudowa, modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu
poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru – wyłącznie w
ramach 1 typu projektu.

OBSZARY WIEJSKIE
7.1 Rozwój lokalny 1. Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji
kierowany
przez społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o
społeczność (EFRR) dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające
do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy
warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe
w życiu społecznym i gospodarczym.
2. Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty
inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa,
związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty
poprzez: a. rozbudowę przedsiębiorstwa, b. rozszerzenie zakresu
działania przedsiębiorstwa, c. działania mające na celu dokonywanie
zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych
produktów/usług, d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych,
technol., organizacyjnych, e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także

kościoły,
związki
wyznaniowe, osoby prawne
kościołów
i
związków
wyznaniowych
partnerzy
prywatni
we
współpracy z podmiotami
publicznymi w przypadku
projektów w formule PPP
Lokalne Grupy Działania
jednostki
samorządu
terytorialnego
związki i stowarzyszenia JST
samorządowe
jednostki
organizacyjna
organizacje pozarządowe
mikro
i
małe
przedsiębiorstwa
kościoły i związki wyznaniowe
oraz osoby prawne kościołów
i związków wyznaniowych
instytucje otoczenia biznesu
partnerzy
prywatni
we
współpracy z podmiotami
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zmianę sposobu świadczenia usługi.
publicznymi w przypadku
3.
Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów projektów realizowanych w
przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do formule PPP
pełnienia tej funkcji i wsparcie jego usług.
4. Projekty grantowe (w zakresie typu projektu 2)

Działania/poddziałania EFS, skierowane wyłącznie na rewitalizację (jako podstawa działań/poddziałań
EFRR)
8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
Wsparcie kompleksowej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo, W przypadku typów projektu
powyżej 29 r. ż. poprzez:
od 1 do 3 i 4a:
1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: a) działania instytucje
rynku
pracy
związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych i biernych zawodowo ukierunkowane zapisami
rozumieniu
na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań; b) działania z zakresu przepisów ustawy z dnia
pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa psycholog. świadczone 20 kwietnia 2004 r. o
na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo; c) warsztaty aktywnego poszukiwania promocji
zatrudnienia
i
pracy.
instytucjach rynku pracy (z
2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i wyłączeniem
publicznych
kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy: a) służb zatrudnienia):
działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację - agencje zatrudnienia,
szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podypl., - instytucje szkoleniowe,
finansowanie studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie instytucje
dialogu
nauki na studiach niestacj.).
społecznego,
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego - instytucje partnerstwa
wymaganego przez pracodawców: a) działania ukierunkowane na realizację programów lokalnego.
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staży i praktyk zawodowych; b) działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w
miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy,
subsydiowane zatrudnienie.
4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej: a) wsparcie finansowe
w postaci dodatku relokacyjnego, b) realizacja ukierunkowanych schematów mobilności
transnarodowej (USMT) EURES
8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie
Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia obejmujące:
1. działania szkoleniowo-doradcze (w tym poradnictwo psychol.) dla osób planujących
rozpoczęcie dział. gosp.,
2. wsparcie w formie instrumentów fin. na rozpoczęcie dział. gosp. (pożyczki preferenc.)
do wysokości 70 tys. zł/os.,
3. wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie
wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę,
4. wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej
w ramach danego projektu, obejmujące: a) usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze
specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy
prowadzenia działalności gospodarczej; b)
usługi asystentury z wykorzystaniem
mentoringu; c) wsparcie finansowe wypłacane 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 (dotacji) lub zwrotnego (pożyczki) przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej
9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

W przypadku typu projektu
4b:
akredytowane podmioty w
zakresie usług EURES

W przypadku projektów z
zakresu
wsparcia
bezzwrotnego:
wszystkie
podmioty
z
wyłączeniem powiatowych
urzędów pracy oraz osób
fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących
działalność
gospodarczą lub oświatową
na podstawie przepisów
odrębnych).
W przypadku projektów z
zakresu
instrumentów
finansowych:
podmiot
wdrażający
instrument finansowy
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1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie
społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o: a)
Program
Aktywizacja i Integracja i/lub, b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub, c) Program
Aktywności Lokalnej i/lub, d)
inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o
charakterze
indywidualnym,
rodzinnym,
środowiskowym;
z
obligatoryjnym
wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej.
2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie
społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez: a) programy reintegracji
zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i
ZAZ
9.3.2 Rozwój usług społecznych
1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami
niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej
społeczności obejmujące:
a) tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym: i. dziennych domów
pobytu, ii. środowiskowych domów samopomocy, iii. klubów samopomocy, iv. mieszkań
chronionych i wspomaganych, v. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i
całodobową;
b) rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych w tym: i. usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ii. usługi dziennych opiekunów, wolontariat
opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy, iii. usługi asystenckie,

jednostki
samorządu
terytorialnego
i/lub
ich
jednostki organizacyjne (w
tym OPS/PCPR)
podmioty wymienione w art.
3 ust. 2 i 3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i wolontariacie
(w
tym
organizacje
pozarządowe)
podmioty
ekonomii
społecznej
Wszystkie
podmioty
z
wyłączeniem osób fizycznych
(nie
dotyczy
osób
prowadzących
działalność gospodarcza lub
oświatową na podstawie
odrębnych przepisów)
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c) rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy
niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację
środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy
wykorzystaniu nowych technologii;
d) uzupełniająco do typu a, b, c: i. sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do
opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w
tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego); ii. inne usługi zwiększające
mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier
architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków); iii.
działania
ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie
jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).
2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i
pieczy zastępczej obejmujące:
a) usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę
zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorzy
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) oraz kandydatów do pełnienia
rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach;
b) przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności
poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczowychowawczych do 14 dzieci
c) działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczowychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego, usługi asystenckie,
rodziny wspierające lub inne alternatywne formy wsparcia
d) poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad
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osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną świadczone w formach
zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.
3. Usługi w mieszkaniach chronionych i wspomaganych obejmujące:
a) rozwój usług w mieszkaniach chronionych;
b) rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w
formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do
całkowitego usamodzielnienia;
c) rozwój usług w mieszkaniach wspieranych;
4.
Usługi społeczne wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób
bezdomnych;
5. Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w
powiązaniu z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów szerszego,
kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy
uczestników projektów, w tym otoczenia) obejmujące:
a) usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne oraz usługi animacyjne wspierające
aktywność obywatelską;
b) poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia
społecznego, ochrony praw lokatorów);
c) poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia
kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu
nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz
ich otoczenia (w tym tzw. biednych pracujących)
11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
MATERIAŁY DODATKOWE DLA POTENCJALNYCH PROJEKTODAWCÓW– OBSZAR REWITALIZACJI GMINY IZBICA KUJAWSKA
STRONA: 8

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w
zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
takich jak:
a) kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze
doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem
rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching
rówieśniczy),
c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze
doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
d) kluby pracy,
e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub
dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),
f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i
animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w
tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych
na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój
gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.
4. Wsparcie przygotowawcze obejmujące budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie

Wszystkie
podmioty z
wyłączeniem osób fizycznych
(nie
dotyczy
osób
prowadzących
działalność
gospodarcza lub oświatową
na podstawie odrębnych
przepisów)
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sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność (LSR) w przypadku LGD w miastach powyżej 20 tys. mieszk.
5. Bieżąca działalność zw. z realizacją strategii oraz działania animacyjne dot. LSR w
przypadku LGD w miastach powyżej 20 tys. mieszk.
6. Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące
LSR w przypadku LGD wiejskich oraz miast do 20 tys., w których funduszem wiodącym
będzie EFS.
7. Projekty grantowe (w zakresie typów projektu 1, 2 i 3)
Źródło: Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Tabela 2. Lista przykładowych projektów w ramach działań i poddziałań RPO WK-P (EFRR), w których przewidziano
preferencje dla projektów realizowanych na obszarach rewitalizacyjnych
Przykładowe projekty
1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
1. Projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego przygotowania i uzbrojenia terenu
przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod dział. gospodarczą
(terenu inwestycyjnego).
2. Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez zakup i kompleksowe uzbrojenie nowych
terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej, w tym
strefy aktywności gospodarczej o charakterze parku technologicznego w infrastrukturę niezbędną
aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem strefy.
3. Przedsięwzięcia związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu nadania im
nowych funkcji gospodarczych (np.: obszary powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe oraz
popegeerowskie).
4. Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne,
biura typu co-working space, fab labs, czy też living labs.

Typ beneficjenta
instytucje otoczenia biznesu
jednostki samorządu terytorialnego
związki jednostek samorządu terytorialnego
stowarzyszenia
jednostek
samorządu
terytorialnego
samorządowe jednostki organizacyjne
partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami
publicznymi
w
przypadku
projektów
realizowanych w formule PPP
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2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
1. Rozwój elektronicznych usług publicznych
Budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinformatycznych bądź odpowiednich usług w
technologii chmury obliczeniowej zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych
usług a także poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-administracji, e-zdrowia, e-kultury. W tym m.in.: a)
budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów teleinform., b) zapewnienie interoperacyjności,
integracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinform., c) zapewnienie dostępności elektronicznych
usług publicznych przy uwzględnieniu standardów WCAG 2.0 dotyczących dostępności dla osób o
różnym stopniu niepełnosprawności i osób starszych.

2. Informatyzacja podmiotów ze sfery administracji, zdrowia i kultury
Budowa, rozbudowa zakup lub wykorzystanie w technologii chmury obliczeniowej infrastruktury
informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności
zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. W tym
m.in.: a)
uruchomienie systemów elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej
archiwizacji dokumentów, elektronicznego zarządzania rejestrami publicznymi, b) wprowadzenie
podpisu elektronicznego, c) informatyzacja procedur wewn., d) zapewnienie interoperacyjności,
integracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

3. Tworzenie i rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym geograficznych
systemów informacji przestrzennej.

jednostki samorządu terytorialnego
związki JST i stowarzyszenia JST, samorządowe
jednostki organizacyjne
organy
władzy,
administracji
rządowej,
państwowe jednostki organizacyjne
organy kontroli państw. i ochrony pr., sądy i
trybunały
inne jednostki sektora finansów publicznych
posiadające osobowość prawną
podmioty lecznicze działające w publ. systemie
ochrony zdrowia
organizacje pozarządowe
jednostki naukowe i uczelnie
przedsiębiorstwa (wyłącznie w formule PPP)
partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami
publicznymi
w
przypadku
projektów
realizowanych w formule PPP

Działania z zakresu informatyzacji podmiotów ze sfery adm., zdrowia i kultury mają wzmacniać
proces rozwoju elektr. usług publ. Typy projektów określ. w pkt 1 i 2 muszą stanowić jedno
przedsięwzięcie.

2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego
1. Digitalizacja zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych), dziedzictwa jednostki samorządu terytorialnego, związki JST i
regionalnego. W tym m.in.: a) budowa, rozbudowa systemów teleinformatycznych stowarzyszenia JST i samorządowe jednostki
służących digitalizacji, b) prowadzenie prac digitalizacyjnych, c) tworzenie i rozwijanie organiz.
repozytoriów cyfrowych, w szczególności z wykorzystaniem technologii przetwarzania w organy władzy, adm. rządowej, państ. jedn.
chmurze, wraz z zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania danych organiz.
cyfrowych, udostępnianiem i scalaniem informacji o zdigitalizowanych zasobach w ramach organy kontr. państw. i ochrony pr., sądy i
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regionalnych repozytoriów cyfrowych, d) tworzenie i rozwijanie platform dystrybucji
treści cyfr. służących udostępnianiu zasobów cyfr. w sposób otwarty i zapewniający
możliwość ich ponownego wykorzystania w celu wytworzenia na ich podstawie nowych
usług cyfrowych przez podmioty spoza sektora publ.

trybunały
inne jedn. sektora finansów publ. posiadające
osob.pr.
organizacje pozarządowe; jednostki naukowe i
uczelnie
przedsiębiorstwa (wyłącznie w formule PPP) oraz
partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami
publ. w przypadku projektów realizowanych w
formule PPP

3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
1. Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej jednostki samorządu terytorialnego
budynków publicznych, w tym m.in.:
związki jednostek samorządu terytorialnego
a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na stowarzyszenia
jednostek
samorządu
energooszczędne wraz z instalacją,
terytorialnego
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów samorządowe jednostki organizacyjna
wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
inne jednostki sektora finansów publicznych
c) realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
przedsiębiorstwa komunalne
d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
organizacje pozarządowe
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.
spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty
2. Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej
mieszkaniowe (z wyłączeniem podmiotów, które
wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, w tym m.in.:
a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w
ramach POIiŚ)
energooszczędne wraz z instalacją,
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne
kościołów i związków wyznaniowych
wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki
c) realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
zdrowotnej
finansowanych
ze
środków
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.
publicznych
W przypadku projektów dotyczących budynków publ. należących do organów administracji publ. podmiot wdrażający instrument finansowy
–

wyłącznie budynki, których właścicielem jest samorząd teryt. oraz podległe mu organy i
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jednostki organiz.
partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami
Wymiana oświetlenia na energooszczędne możliwa do realizacji wyłącznie w częściach wspólnych publicznymi
w
przypadku
projektów
budynku.
realizowanych w formule PPP
Wsparcie udzielane może być również poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO).

3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych
2. Realizacja pozostałych inwestycji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej
niemożliwych do realizacji w ramach pozostałych działań/poddziałań, np. modernizacja
systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowa lub zamiana oświetlenia ulicznego na
energooszczędne),
budowa
i przebudowa ścieżek rowerowych oraz rozwój systemu rowerów
publicznych/miejskich poza miastami z funkcjonującym zorganizowanym transportem
publicznym.
3. Działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów)
4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
1. Kompleksowe projekty wyłącznie w aglomeracjach o wielkości od 2 tys. do 10 tys.
RLM:
a) budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej, b) budowa, przebudowa, modernizacja
oczyszczalni ścieków, c) budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych
oczyszczalni ścieków) na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub
technicznie niezasadna, d) systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz
inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi, e)
budowa, przebudowa,
modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania
osadów ściekowych, f) urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. laboratoria i instalacje
kontrolno-pomiarowe).

przedsiębiorstwa
jednostki samorządu terytorialnego, związki JST i
stowarzyszenia JST, samorządowe jednostki
organiz.
zarządcy infrastruktury transportowej, służącej
organizacji transportu zbiorowego publicznego
inne jednostki sektora finansów publicznych

jednostki samorządu terytorialnego
związki JST i stowarzyszenia JST
samorządowe jednostki organizacyjne
inne podmioty posiadające osobowość prawną
przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej
partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami
publ. w przypadku projektów realizowanych w
formule PPP

2. Projekty grantowe w zakresie wskazanym w punkcie 1
4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury
1. Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach jednostki samorządu terytorialnego
zabytkowych, w otoczeniu zabytku i na obszarach zabytkowych, obszarach poprzemysłowych o związki JT i stowarzyszenia JT
wartościach historycznych.
samorządowe jednostki organizacyjne
2. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do
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nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych) wraz zakupem wyposażenia związanego z
prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym edukacyjnej.
3. Konserwacja zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo
dokumentacyjne.
4. Projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu pod kątem
komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu (np. produkt
regionalny) jako element szerszych projektów w zakresie kultury wskazanych w punktach 1-3.
5. Projekty związane z organizacją imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na
gospodarkę regionalną i znaczący wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza
Bałtyckiego w ramach Obszaru Priorytetowego Kultura.

organizacje pozarządowe
kościoły, związki wyznaniowe
osoby
prawne
kościołów
i
związków
wyznaniowych
partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami
publicznymi
w
przypadku
projektów
realizowanych w formule PPP, inne podmioty
posiadające osobowość pr.
państwowe jednostki organizacyjne, organy
władzy, administracji rządowej
przedsiębiorstwa

5.1 Infrastruktura drogowa
1. Budowa, przebudowa, modernizacja dróg, węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zjazdy, zatoki
przystankowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, sygnalizacja świetlna, bariery ochronne, oświetlenie, kładki
dla pieszych, przejścia podziemne, inne elementy infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo
ruchu drogowego): a) inwestycje w drogi wojewódzkie poza TEN-T, wiążące regionalny układ transportowy,
pozwalające na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T, wypełniające luki w sieci dróg
pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, miastami nie będącymi stolicami województwa (regionalnymi i
subregionalnymi); b) inwestycje w drogi lokalne (gminne, powiatowe), zapewniające konieczne
bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, portem lotniczym, terminalami towarowymi, centrami lub
platformami logistycznymi a także z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi w ramach projektów
komplementarnych CT7 do projektów głównych związanych z terenami inwestycyjnymi realizowanymi w
ramach CT3

6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
1. Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych
inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z
niepełnosprawnościami
2. Wyposażenie w sprzęt medyczny
3. Rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element

jednostki samorządu terytorialnego
związki jednostek samorządu terytorialnego
stowarzyszenia
jednostek
samorządu
terytorialnego
samorządowe jednostki organizacyjne
partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami
publicznymi
w
przypadku
projektów
realizowanych w formule PPP

Projekty dotyczące wsparcia podmiotów leczniczych udzielających
świadczeń zdrowotnych w zakresie
geriatrii, opieki
długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej:
podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z
wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do
otrzymania wsparcia w ramach POIiŚ (wyłączenie to nie dotyczy
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projektów, wskazanych w punktach 1-2 realizowane przez regionalne podmioty lecznicze,
udzielające świadczeń zdrowotnych:
a) w zakresie POZ i AOS (świadczenia diagnostyczno-lecznicze w ramach AOS, ASDK);
b)
dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostnostawowego i mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym, które stanowią istotną
przyczynę dezaktywizacji zawodowej;
c)
ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, wynikające z
przeprowadzonej
diagnozy
sytuacji
demograficzno-epidemiologicznej
oraz
zidentyfikowanych ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych, które stanowią
istotną przyczynę dezaktywizacji zawodowej;
d) w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek
zajmujących się leczeniem dzieci;
e) w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej

szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach
oddziały geriatryczne)
Pozostałe projekty: podmioty lecznicze udzielające świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
samodzielne
publiczne
zakłady
opieki
zdrowotnej,
przedsiębiorstwa, jednostki budżetowe, lekarze, którzy wykonują
swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
pielęgniarki, które wykonują swój zawód w ramach działalności
leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, partnerzy prywatni we współpracy z
podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w
formule ppp (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały
się do otrzymania wsparcia w ramach POIiŚ – wyłączenie to nie
dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich
strukturach oddziały geriatryczne).
Na zasadzie wyjątku od ww. reguły inwestycje mogą być
realizowane także przez spółki z większościowym udziałem
jednostek samorządu terytorialnego, realizujące przedsięwzięcia
medyczne na rzecz ww. podmiotów leczniczych

6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
1. Przebudowa, remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania
socjalne, wspomagane i chronione (możliwa interwencja poza części wspólne budynków).
2. Budowa/rozbudowa/nadbudowa/przebudowa/adaptacja/remont/modernizacja oraz
wyposaż. obiekt. na potrzeby świadcz. usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków,

jednostki samorządu terytorialnego
związki JST i stowarzyszenia JST
samorządowe jednostki organizacyjne
organizacje pozarządowe
klubów dziecięcych, oddziałów żłobkowych).
kościoły, związki wyznaniowe
3. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, modernizacja oraz osoby prawne kościołów
i związków
wyposaż. obiektów na potrzeby realizacji usług, świadcz. w środowisku lokaln. innych niż wyznaniowych
typ 1 i 2
6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną
1. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont jednostki samorządu terytorialnego, związki JST i
obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego(przedszkoli lub stowarzyszenia JST, samorządowe i państwowe
innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do jednostki organizacyjne
kościoły

i

związki

wyznaniowe,
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osoby

prawne

zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw.
2. Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt 1),
w tym m.in.: zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania
wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych

kościołów i związków wyznaniowych
organizacje pozarządowe; przedsiębiorstwa oraz
partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami
publicznymi w przypadku projektów realizowanych w
formule PPP

6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół, wyższych szkół zawod. oraz
centrów i placówek prowadzących kształcenie zawod. i ustawiczne, polegające na:
budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydakt. nowych obiektów, a
także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydakt. już
istniejących obiektów, ukierunkowane na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni
kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z
inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS.
2. Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie w ramach projektu wskazanego w pkt 1), w

jednostki samorządu terytorialnego
związki JST i stowarzyszenia JST
samorządowe
i
państwowe
jednostki
organizacyjne
osoby
fizyczne i prawne będące organami
prowadzącymi szkoły i placówki
systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe
i ustawiczne placówki doskonalenia nauczycieli
tym m.in.: wyposażenie szkół, wyższych szkół zawodowych oraz centrów i placówek prowadzących uczelnie
kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu organizacje pozarządowe
kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).
Źródło: Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
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