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W oparciu o analizę problemów i potencjałów województwa 

śląskiego - w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 - 

powstał instrument, przy pomocy którego partnerstwa 

jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów 

powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizować 

wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i Europejskiego Funduszu Społecznego: Regionalne 

Inwestycje Terytorialne (RIT).

Regionalne Inwestycje Terytorialne realizowane są w ramach 

poszczególnych działań RPO WSL na lata 2014-2020, 

zgodnie ze strategiami RIT poszczególnych subregionów 

– w subregionie południowym jest to „Strategia Rozwoju 

Subregionu Południowego Województwa Śląskiego  na 

lata 2014-2020 oraz Strategia Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020”, zwana Strategią RIT SPd.

Strategia RIT SPd jest realizowana na obszarze miasta Bielska-

Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, 

w tym 37 gmin.  41 jednostek samorządu terytorialnego 

z tego obszaru - przystępując do „Porozumienia o współpracy 

w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

w ramach RPO WSL na lata 2014-2020” - sformalizowało 

działania, na podstawie których, przy wsparciu finansowym 

pochodzącym z RPO WSL, osiągnięty ma zostać cel Strategii 

RIT SPd:  

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W OPARCIU 
O REGIONALNY POTENCJAŁ OBSZARU 

FUNKCJONALNEGO SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO, 
ZAPEWNIAJĄCY SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ, 

GOSPODARCZĄ, INFRASTRUKTURALNĄ  
ORAZ ŚRODOWISKOWĄ.

Na działania te w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 

została wyznaczona alokacja w wysokości ponad  

105 mln euro.

Niniejsza publikacja przedstawia w skrócie - na podstawie 

jakich celów rozwojowych, priorytetów, działań i celów 

szczegółowych oraz - w powiązaniu z jakimi poddziałaniami 

i przy wsparciu jakich środków finansowych, dostępnych 

w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 cel ten zostanie 

osiągnięty. 

Obszar funkcjonalny województwa 
(subregion), zwany też obszarem polityki 
rozwoju - wyodrębniony pod względem 
przestrzennym lub organizacyjnym 
obszar, którego centrum stanowi 
ośrodek wielkomiejski, np. metropolia lub 
aglomeracja.

Szersze informacje można pozyskać na stronach:
http://www.rit-subregion-poludniowy.um.bielsko.pl/

oraz

http://rpo.slaskie.pl/ 
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Cel RIT I: Poprawa infrastruktury ochrony środowiska 

poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru 

funkcjonalnego subregionu południowego

Priorytet I: Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka 

niskoemisyjna

Działanie 1.1: Efektywność energetyczna i OZE 

Cel szczegółowy 1.1.1: Zwiększona produkcja energii 

ze źródeł odnawialnych

Wiązka projektów NR 1 (WP 1): Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki na terenie subregionu południowego

Spójność z RPO WSL 2014-2020: poddziałanie  

4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT RPO WSL 2014-2020

Dostępne środki: 2 544 623 euro

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do 

produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Typ projektów
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Cel RIT I: Poprawa infrastruktury ochrony środowiska 

poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru 

funkcjonalnego subregionu południowego

Priorytet I: Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka 

niskoemisyjna

Działanie 1.1: Efektywność energetyczna i OZE 

Cel szczegółowy 1.1.2: Zwiększona efektywność 

energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Wiązka projektów NR 1 (WP 1): Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki na terenie subregionu południowego

Spójność z RPO WSL 2014-2020: poddziałanie 

4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  

– RIT RPO WSL 2014-2020

Dostępne środki: 29 167 815 euro

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej oraz wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych. 

2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/

modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub 

podłączenie budynków do sieciowych nośników 

ciepła. 

3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych 

energetycznie budynkach.

TypY projektów
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Cel RIT I: Poprawa infrastruktury ochrony środowiska 

poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru 

funkcjonalnego subregionu południowego

Priorytet I: Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka 

niskoemisyjna

Działanie 1.2: Niskoemisyjny transport miejski

Cel szczegółowy 1.2.1: Zwiększona atrakcyjność 

transportu publicznego dla mieszkańców

Wiązka projektów nr 2 (WP2): Rozwój 

niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie aglomeracji 

bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego

Wiązka projektów nr 3 (WP3): Rozwój 

niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie lokalnych 

ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich 

subregionu południowego poza aglomeracją bielską 

Spójność z RPO WSL 2014-2020: poddziałanie  

4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 

oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020

Dostępne środki: 28 110 361 euro

1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły 

przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni 

rowerów wraz z zakupem rowerów). 

2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS). 

3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

TypY projektów
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Cel RIT I: Poprawa infrastruktury ochrony środowiska 

poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru 

funkcjonalnego subregionu południowego

Priorytet I: Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka 

niskoemisyjna

Działanie 1.2: Niskoemisyjny transport miejski

Cel szczegółowy 1.2.1: Zwiększona atrakcyjność 

transportu publicznego dla mieszkańców

Wiązka projektów nr 2 (WP2): Rozwój 

niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie aglomeracji 

bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego 

Wiązka projektów nr 3 (WP3): Rozwój 

niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie lokalnych 

ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich 

subregionu południowego poza aglomeracją bielską 

Spójność z RPO WSL 2014-2020: poddziałanie  

4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 

oświetlenie – RIT RPO WSL 2014-2020

Dostępne środki: 3 134 864 euro

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia. 

Typ projektów
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Cel RIT I: Poprawa infrastruktury ochrony środowiska 

poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru 

funkcjonalnego subregionu południowego

Priorytet II: Ochrona środowiska i efektywne 

wykorzystanie zasobów 

Działanie 2.1: Gospodarka wodno-ściekowa

Cel szczegółowy 2.1.1: Zwiększony odsetek ludności 

korzystającej z systemu oczyszczania ścieków

Wiązka projektów nr 4 (WP4): Ochrona środowiska 

aglomeracji bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego poprzez 

inwestycje w obszarze wodno-kanalizacyjny

Wiązka projektów nr 5 (WP5): Ochrona środowiska 

lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich 

subregionu południowego poza aglomeracją bielską poprzez 

inwestycje w obszarze wodno-kanalizacyjny

Spójność z RPO WSL 2014-2020: poddziałanie  

5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT RPO WSL 2014-2020

Dostępne środki: 11 580 300 euro

1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji 

deszczowej. 

2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. 

3. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. 

4. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę. 

TypY projektów



9

Cel RIT II: Zwiększenie potencjału edukacji przedszkolnej 

oraz dostosowanie umiejętności i kompetencji mieszkańców 

subregionu południowego do potrzeb rynku pracy poprzez 

poprawę jakości, atrakcyjności i elastyczności edukacji 

zawodowej

Priorytet IV: Edukacja, umiejętności i kompetencje

Działanie 4.1: Infrastruktura i edukacja przedszkolna

Cel szczegółowy 4.1.1: Zwiększona liczba miejsc 

w placówkach wychowania przedszkolnego

Wiązka projektów nr 8 (WP8): Zwiększenie stopnia 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie „białych 

plam” subregionu południowego

Spójność z RPO WSL 2014-2020: poddziałanie  

12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego  

– RIT RPO WSL 2014-2020

Dostępne środki: 5 903 300 euro

Uwaga! Dofinansowanie realizacji projektów w ramach 

RPO WSL na lata 2014-2020 jest możliwe wyłącznie 

pod warunkiem realizacji projektu powiązanego/

komplementarnego - finansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego (np. w ramach poddziałań: 11.1.2 

Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej - RIT oraz 11.1.3 Wzrost upowszechnienia 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs RPO 

WSL na lata 2014-2020).

Przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania 

przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Typ projektów
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Cel RIT II: Zwiększenie potencjału edukacji przedszkolnej 

oraz dostosowanie umiejętności i kompetencji mieszkańców 

subregionu południowego do potrzeb rynku pracy poprzez 

poprawę jakości, atrakcyjności i elastyczności edukacji 

zawodowej

Priorytet IV: Edukacja, umiejętności i kompetencje

Działanie 4.1: Infrastruktura i edukacja przedszkolna

Cel szczegółowy 4.1.2: Wzrost dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej

Wiązka projektów nr 8 (WP8): Zwiększenie stopnia 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie „białych 

plam” subregionu południowego

Spójność z RPO WSL 2014-2020: poddziałanie 

11.1.2 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej - RIT RPO WSL 2014-2020

Dostępne środki: 2 789 950 euro

Uwaga! Jeśli od realizacji projektu jest uzależniona 

możliwość dofinansowania powiązanego/

komplementarnego projektu infrastrukturalnego - 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, musi to zostać opisane we wniosku 

o dofinansowanie.

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, oparte na subregionalnej analizie deficytów 

w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii ZIT/RIT, zwiększające liczbę miejsc 

wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące: 

a) utworzenie dodatkowych 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) wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego; 

c) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, 

niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

d) rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 

dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej. 

Formy wsparcia wskazane w lit. b), c) i d) mogą być realizowane wyłącznie, jako uzupełnienie działań 

w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy realizacji wsparcia dla dzieci 

z niepełnosprawnościami). 

Typ projektów
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Cel RIT II: Zwiększenie potencjału edukacji przedszkolnej 

oraz dostosowanie umiejętności i kompetencji mieszkańców 

subregionu południowego do potrzeb rynku pracy poprzez 

poprawę jakości, atrakcyjności i elastyczności edukacji 

zawodowej

Priorytet IV: Edukacja, umiejętności i kompetencje

Działanie 4.2:  Infrastruktura i jakość kształcenia 

zawodowego

Cel szczegółowy 4.2.1:  Zwiększone kompetencje 

uczniów szkół kształcących w zawodach

Wiązka projektów nr 9 (WP9): Zwiększenie 

dostępności i poprawa warunków kształcenia i szkolenia 

zawodowego na terenie aglomeracji bielskiej i jej obszaru 

funkcjonalnego

Wiązka projektów nr 10 (WP10): Zwiększenie 

dostępności i poprawa warunków kształcenia i szkolenia 

zawodowego na terenie lokalnych ośrodków rozwoju oraz 

miast i obszarów wiejskich subregionu południowego poza 

aglomeracją bielską

Spójność z RPO WSL 2014-2020: poddziałanie  

12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego  

– RIT RPO WSL 2014-2020

Dostępne środki: 4 738 100 euro

Uwaga! Dofinansowanie realizacji projektów w ramach 

RPO WSL na lata 2014-2020 jest możliwe wyłącznie 

pod warunkiem realizacji projektu powiązanego/

komplementarnego - finansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego (np. w ramach poddziałań: 11.2.2 

Wsparcie szkolnictwa zawodowego  - RIT oraz 11.2.3 

Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs RPO WSL  

na lata 2014-2020).

Przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, 

w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Typ projektów
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Cel RIT II: Zwiększenie potencjału edukacji przedszkolnej 

oraz dostosowanie umiejętności i kompetencji mieszkańców 

subregionu południowego do potrzeb rynku pracy poprzez 

poprawę jakości, atrakcyjności i elastyczności edukacji 

zawodowej

Priorytet IV: Edukacja, umiejętności i kompetencje

Działanie 4.2:  Infrastruktura i jakość kształcenia 

zawodowego

Cel szczegółowy 4.2.2: Wzrost zatrudnienia wśród 

absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego

Wiązka projektów nr 9 (WP9): Zwiększenie 

dostępności i poprawa warunków kształcenia i szkolenia 

zawodowego na terenie aglomeracji bielskiej i jej obszaru 

funkcjonalnego

Wiązka projektów nr 10 (WP10): Zwiększenie 

dostępności i poprawa warunków kształcenia i szkolenia 

zawodowego na terenie lokalnych ośrodków rozwoju oraz 

miast i obszarów wiejskich subregionu południowego poza 

aglomeracją bielską

Spójność z RPO WSL 2014-2020: poddziałanie  

11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego  

– RIT RPO WSL 2014-2020

Dostępne środki: 3 692 420 euro

Uwaga! Jeśli od realizacji projektu jest uzależniona 

możliwość dofinansowania powiązanego/

komplementarnego projektu infrastrukturalnego - 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, musi to zostać opisane we wniosku 

o dofinansowanie.

1.  Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy 

z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez: 

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki 

zawodu; 

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności 

do zatrudnienia; 

c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno- 

-gospodarczym; 

d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

2.  Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków 

kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy. 

TypY projektów
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Cel RIT III: Zapewnienie spójności społecznej poprzez 

rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną terytoriów 

zmarginalizowanych obszaru funkcjonalnego subregionu 

południowego

Priorytet III: Rewitalizacja i włączenie społeczne

Działanie 3.1: Rozwój infrastruktury społecznej

Cel szczegółowy 3.1.1: Lepszy dostęp do usług 

społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem oraz do usług zdrowotnych

Wiązka projektów nr 6 (WP6): Walka z ubóstwem 

poprzez rozwój infrastruktury społecznej subregionu 

południowego

Spójność z RPO WSL 2014-2020: poddziałanie 

10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego 

i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych  

– RIT RPO WSL 2014-2020

Dostępne środki: 3 236 000 euro

Uwaga! Dofinansowanie realizacji projektów w ramach 

RPO WSL na lata 2014-2020 jest możliwe wyłącznie 

pod warunkiem realizacji projektu powiązanego/

komplementarnego - finansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego (np. w ramach poddziałań: 

9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych, 9.1.3 Programy aktywnej integracji 

osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI, 

9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających 

z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, 9.1.5 

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – konkurs, 9.1.6 Programy 

aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym – projekty OPS i PCPR, 9.2.2 Rozwój usług 

społecznych i zdrowotnych – RIT, 9.2.3 Rozwój usług 

społecznych i zdrowotnych – OSI; 9.2.4 Rozwój usług 

społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR 

obejmujących obszary wiejskie i rybackie; 9.2.5  Rozwój 

usług społecznych – konkurs; 9.2.6 Rozwój usług 

zdrowotnych – konkurs RPO WSL na lata 2014-2020).

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. 

TypY projektów
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Cel RIT III: Zapewnienie spójności społecznej poprzez 

rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną terytoriów 

zmarginalizowanych obszaru funkcjonalnego subregionu 

południowego

Priorytet III: Rewitalizacja i włączenie społeczne

Działanie 3.2: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Cel szczegółowy 3.2.1: Zwiększona aktywizacja 

społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej 

rewitalizowane tereny

Wiązka projektów nr 7 (WP7): Wspieranie 

włączenia społecznego poprzez rewitalizację fizyczną, 

gospodarczą i społeczną na obszarach wymagających 

rewitalizacji

Spójność z RPO WSL 2014-2020: poddziałanie  

10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  

– RIT RPO WSL 2014-2020

Dostępne środki: 4 500 000 euro

Uwaga! Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty 

wynikające z Programów Rewitalizacji, które znajdują się 

w wykazie programów rewitalizacji na terenie województwa 

śląskiego, prowadzonym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego w Katowicach.

Dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WSL 

na lata 2014-2020 jest możliwe wyłącznie pod warunkiem 

realizacji projektu powiązanego/komplementarnego - 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

(w ramach poddziałań: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału 

społeczno-zawodowego społeczności lokalnych, 9.1.3 

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – OSI, 9.1.4 Wzmacnianie 

potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - 

wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary 

wiejskie i rybackie, 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób 

i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, 

9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR, 9.2.2 

Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, 9.2.3 Rozwój 

usług społecznych i zdrowotnych – OSI; 9.2.4 Rozwój 

usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR 

obejmujących obszary wiejskie i rybackie; 9.2.5  Rozwój usług 

społecznych – konkurs; 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – 

konkurs RPO WSL na lata 2014-2020).

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. 

TypY projektów
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Cel RIT III: Zapewnienie spójności społecznej poprzez 

rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną terytoriów 

zmarginalizowanych obszaru funkcjonalnego subregionu 

południowego

Priorytet III: Rewitalizacja i włączenie społeczne

Działanie 3.3: Wzmacnianie potencjału społeczności 

lokalnej

Cel szczegółowy 3.3.1: Wzmocnienie aktywności 

społecznej i zawodowej społeczności lokalnych 

zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne

Wiązka projektów nr 6 (WP6): Walka z ubóstwem 

poprzez rozwój infrastruktury społecznej subregionu 

południowego 

Wiązka projektów nr 7 (WP7): Wspieranie 

włączenia społecznego poprzez rewitalizację fizyczną, 

gospodarczą i społeczną na obszarach wymagających 

rewitalizacji

Spójność z RPO WSL 2014-2020: poddziałanie 

9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno zawodowego 

społeczności lokalnych - RIT RPO WSL 2014-2020

Dostępne środki: 1 270 841 euro

Uwaga! Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty 

wynikające z Programów Rewitalizacji, które znajdują 

się w wykazie programów rewitalizacji na terenie 

województwa śląskiego, prowadzonym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.

Jeśli od realizacji projektu jest uzależniona możliwość 

dofinansowania powiązanego/komplementarnego projektu 

infrastrukturalnego - finansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, musi to zostać opisane 

we wniosku o dofinansowanie.

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. 

Typ projektów
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1.  Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, 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) wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług 

c) realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, 

prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, 

doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą; 

d) wsparcie i rozwój form pracy z rodziną, asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako 

wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

2.  Działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych, skierowanych do osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej; 

3.  Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z uwzględnieniem 

priorytetyzacji, w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w 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 

d) usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat 

opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe; 

e) rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych 

w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii; 

f) 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. 

TypY projektów
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Cel RIT III: Zapewnienie spójności społecznej poprzez 

rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną terytoriów 

zmarginalizowanych obszaru funkcjonalnego subregionu 

południowego

Priorytet III: Rewitalizacja i włączenie społeczne

Działanie 3.4: Rozwój usług społecznych

Cel szczegółowy 3.4.1: Wzrost dostępności i jakości 

usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu 

społecznemu

Wiązka projektów nr 6 (WP6): Walka z ubóstwem 

poprzez rozwój infrastruktury społecznej subregionu 

południowego

Wiązka projektów nr 7 (WP7): Wspieranie włączenia 

społecznego poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą 

i społeczną na obszarach wymagających rewitalizacji

Spójność z RPO WSL 2014-2020: poddziałanie  

9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych  

– RIT RPO WSL 2014-2020

Dostępne środki: 2 760 954 euro

UWAGA! Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty 

wynikające z Programów Rewitalizacji, które znajdują 

się w wykazie programów rewitalizacji na terenie 

województwa śląskiego, prowadzonym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Jeśli od realizacji projektu jest uzależniona możliwość 

dofinansowania powiązanego/komplementarnego projektu 

infrastrukturalnego - finansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, musi to zostać opisane 

we wniosku o dofinansowanie.

4. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 

poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodnie z kierunkami określonymi 

w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia  

na lata 2014-2020. 
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Cel RIT III: Zapewnienie spójności społecznej poprzez 

rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną terytoriów 

zmarginalizowanych obszaru funkcjonalnego subregionu 

południowego

Priorytet III: Rewitalizacja i włączenie społeczne

Działanie 3.5: Poprawa zdolności do zatrudnienia u osób 

pozostających bez pracy

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 oraz inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone 

w przepisach Unii Europejskiej. 

TypY projektów
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Cel szczegółowy 3.5.1: Wzrost aktywności 

zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

Wiązka projektów nr 7 (WP7): Wspieranie 

włączenia społecznego poprzez rewitalizację fizyczną, 

gospodarczą i społeczną na obszarach wymagających 

rewitalizacji

Spójność z RPO WSL 2014-2020: poddziałanie  

7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach 

rewitalizowanych – RIT RPO WSL 2014-2020

Dostępne środki: 425 000 euro

Uwaga! Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty 

wynikające z Programów Rewitalizacji, które znajdują 

się w wykazie programów rewitalizacji na terenie 

województwa śląskiego, prowadzonym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
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Cel RIT III: Zapewnienie spójności społecznej poprzez 

rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną terytoriów 

zmarginalizowanych obszaru funkcjonalnego subregionu 

południowego

Priorytet III: Rewitalizacja i włączenie społeczne

Działanie 3.6: Promocja samozatrudnienia

Cel szczegółowy 3.6.1: Rozwój Przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia

Wiązka projektów nr 7 (WP7): Wspieranie 

włączenia społecznego poprzez rewitalizację fizyczną, 

gospodarczą i społeczną na obszarach wymagających 

rewitalizacji

Spójność z RPO WSL 2014-2020: poddziałanie  

7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach 

rewitalizowanych - RIT RPO WSL 2014-2020

Dostępne środki: 577 599 euro

Uwaga! Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty 

wynikające z Programów Rewitalizacji, które znajdują 

się w wykazie programów rewitalizacji na terenie 

województwa śląskiego, prowadzonym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.

1.  Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

2.  Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności. 

3.  Wsparcie pomostowe.

TypY projektów
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Cel RIT III: Zapewnienie spójności społecznej poprzez 

rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną terytoriów 

zmarginalizowanych obszaru funkcjonalnego subregionu 

południowego

Priorytet III: Rewitalizacja i włączenie społeczne

Działanie 3.7: Kształcenie ustawiczne

Cel szczegółowy 3.7.1: Wzrost kwalifikacji 

i kompetencji dorosłych mieszkańców subregionu 

południowego

Wiązka projektów nr 7 (WP7): Wspieranie 

włączenia społecznego poprzez rewitalizację fizyczną, 

gospodarczą i społeczną na obszarach wymagających 

rewitalizacji

Spójność z RPO WSL 2014-2020: poddziałanie  

11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT RPO WSL 2014-2020

Dostępne środki: 708 875 euro

Uwaga! Wsparcie mogą otrzymać wyłącznie projekty 

wynikające z Programów Rewitalizacji, które znajdują 

się w wykazie programów rewitalizacji na terenie 

województwa śląskiego, prowadzonym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.

1.  Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, 

uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT 

i znajomości języków obcych. 

2.  Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych. 

TypY projektów
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Komplementarność to stan powstały na skutek 

podejmowanych, uzupełniających się wzajemnie działań/

projektów, prowadzących do osiągnięcia wspólnego 

lub takiego samego celu, który nie zostałby osiągnięty 

lub osiągnięty byłby w mniejszym stopniu w przypadku 

niewystępowania komplementarności.

Zgodnie z tą definicją wszystkie projekty (nie tylko własne) 

realizowane w ramach wiązek projektów (WP) RIT SPd są 

projektami komplementarnymi. 

Ponadto w ramach dwóch osi priorytetowych  

KOMPLEMENTARNOŚĆ I PROJEKTY 
POWIĄZANE W RAMACH RIT SPD  
RPO WSL NA LATA 2014-2020

RPO WSL 2014-2020 - X Rewitalizacja oraz infrastruktura 

społeczna i zdrowotna oraz XII Infrastruktura edukacyjna - 

nałożony został OBOWIĄZEK komplementarności interwencji 

finansowanej z EFRR z projektami realizowanymi w ramach EFS. 

Oznacza to, że cztery działania RIT SPd muszą bezwzględnie 

wykazać taką komplementarność interwencji: 

– działanie 3.1. Rozwój infrastruktury społecznej

–   działanie 3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

–   działanie 4.1. Infrastruktura i edukacja przedszkolna

–   działanie 4.2. Infrastruktura i jakość kształcenia 

zawodowego.
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