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UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z NOWEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI ‐ POLSKA

 stopa zatrudnienia na poziomie 71% populacji w wieku 20‐64 lata (jest 64,8%)
 1,7% PKB UE przeznaczane na inwestycje w sferze B+R (jest 0,74 PKB)
 edukacja ‐ zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie opuszczających system
4 5% (jest 5,6%)
5 6%) oraz zwiększenie powyżej 45% odsetka osób
edukacji poniżej 4,5%
posiadających wykształcenie wyższe (jest 36,9%)
 zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o 1,5 mln (dla Europy o 20 mln)
EFS głównym instrumentem na rzecz inteligentnego, zrównoważonego
p
g sprzyjającego
p yj ją g włączeniu
ą
p
społecznemu
wzrostu ggospodarczego
w ramach strategii Europa 2020
„pełna zgodność” EFS z celami strategii „Europa 2020”

Podstawowe uwarunkowania RPO

 zachowanie spójności
pomiędzy obszarami wewnątrz RPO
(pod kątem przyjmowanych założeń i osiąganych efektów ‐
synergia działań );
 zgodność z dokumentami strategicznymi, w tym Strategią Rozwoju
Województwa Śląskiego (SRWSL)
 określanie obszarów strategicznej interwencji m.in.
m in w oparciu o
zapisy strategii regionalnej oraz krajowej ;
 spójność założeń dla EFS z RPO finansowanym z EFRR ‐
komplementarność funduszy rozumiana jako synchronizacja
działań, spójność inwestycji tzw. „obudowywanie” działaniami EFS
inwestycji infrastrukturalnych jako celowe, zaplanowane działanie;

Cele Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” i Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‐2020

Cele strategiczne Województwa
Śląskiego
Województwo śląskie regionem nowej
gospodarki rozwijającej się w oparciu
o innowacyjność
yj
i kreatywność
y
Województwo śląskie regionem
o wysokiej jakości życia opierającej się
na powszechnej dostępności do usług
publicznych o wysokim standardzie
Województwo
W
j ód t śląskie
śl ki regionem
i
atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni
Województwo śląskie regionem
otwartym będącym istotnym
partnerem rozwoju Europy

Cel główny Regionalnego Programu
Operacyjnego

Wzrostt konkurencyjności
W
k k
j ś i i poprawa
spójności społecznej, gospodarczej
i przestrzennej poprzez inteligentne
wykorzystanie endogenicznych
potencjałów regionu

Związki Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020
ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego
Priorytet

Lp.
I

Nowoczesna gospodarka

II

Cyfrowe Śląskie

III Wzmocnienie konkurencyjności MŚP
Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka
niskoemisyjna
Ochrona środowiska naturalnego i efektywne
V
wykorzystywanie zasobów

IV

VI Transport
VII Regionalny rynek pracy
VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
IX Włączenie społeczne
X

Rewitalizacja

XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu
yj
XII Infrastruktura edukacyjna
XIII Kapitał na start
XIV Instrumenty Finansowe

A

Obszar priorytetowy
B
C

D

Wielkość środków na poszczególne priorytety
Lp.
I
II
III
IV

Priorytet

Nowoczesna gospodarka
Cyfrowe Śląskie
Wzmocnienie konkurencyjności MŚP
Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna
Ochrona środowiska naturalnego i efektywne wykorzystywanie
V
zasobów
VI Transport
VII Regionalny
R i
l rynek
k pracy
VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
IX Włączenie społeczne
X Rewitalizacja
XI Wzmocnienie
W
i i potencjału
t j ł edukacyjnego
d k j
regionu
i

Udział procentowy
środków
10,9%
3,0%
8,1%
6,7%
6,7%
20,0%
6 9%
6,9%
5,7%
5,5%
4,4%
5 5%
5,5%

XII Infrastruktura edukacyjna

2,2%

XIII Kapitał na start
XIV Instrumenty Finansowe

0,8%
9,6%

XV Pomoc techniczna EFRR

2,5%

XVI Pomoc techniczna EFS

1,5%

Koncentracja tematyczna w RPO WSL 2014‐2020
1
2
3
4

8.7
8.9
9.4

10.1

• Nowoczesna gospodarka
• Cyfrowe śl@skie
• Wzmocnienie konkurencyjności MŚP

48% środków
pochodzących z
EFRR zostanie
przeznaczona na
4 priorytety

• Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjna

• Regionalny Rynek Pracy
• Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
• Włączenie społeczne

• Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

68,8% środków
pochodzących z
EFS zostanie
przeznaczona na
4 priorytety

Przewidywana alokacja na projekty kluczowe, projekty systemowe, ZIT, inżynierię
finansową i tryb konkursowy
PRS/
ZIT

• 21% środków
programu
Projekt

„ZIT
krajowy” –
środki
centralne

Kluczowy

• 29% środków
programu

RPO WSL
Konkurs

Projekty
j y
Ssystemowe

Instrumenty
Finansowe
•8,9% środków programu

• 30,3% środków
programu

• 10,8% środków
programu

Wymiar terytorialny – Subregiony

Strategia Rozwoju
Województwa Śląskiego
„Śląskie
Śl ki 2020+”
2020 ”

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Śl ki
Śląskiego
2014‐2020
2014 2020

Subregiony
(obszary
polityki
rozwoju)

Wymiar terytorialny w ramach RPO WSL 2014‐2020

Jakie
terytorialne
będą
J ki obszary
b
i l b
d wspierane?
i
?
Z puli krajowej w ramach rezerwy programowej:
RPO WSL
2014‐2020

Obszary Strategicznej Interwencji (KSRR, ZUP):

‐Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne
‐Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji
‐Obszary wiejskie, w szczególności o najniższym
d t i do
dostępie
d dóbr
dób i usług
ł

Z puli regionalnej:
Całe obszary subregionów, w tym:

‐Pozostałe miasta np. subregionalne również
w zakresie
k
wykraczającym
k
poza rewitalizację
l
‐Pozostałe obszary miejsko‐wiejskie i wiejskie

Wymiar terytorialny w ramach RPO WSL 2014‐2020

Jak
wymiar
J k będzie
b d i finansowany
fi
i terytorialny?
i l ?
RPO WSL
2014‐2020

Środki krajowe z tzw. rezerwy
programowej programowane
w RPO [EFRR + EFS]:
4,5% przeznaczonych na wsparcie
zintegrowanych działań na obszarach
funkcjonalnych miast wojewódzkich
(subregion centralny)
3,5% na wsparcie zintegrowanych
planów rewitalizacyjnych na terenie
innych miast i planów poprawy jakości i
dostępu do usług publicznych
na obszarach wiejskich
Środki regionalne z podstawowej alokacji
RPO dla woj. śląskiego (wg algorytmu)
[EFRR + EFS]

Negocjowane
z MRR
w ramach
Kontraktu
Terytorial‐
nego

ZIT – zakres tematyczny

PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH TYPU „BROWNFILED” ‐ EFRR
((Priorytet
y III Wzmocnienie konkurencyjności
yj
MŚP))

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA –
EFRR
(Priorytet IV Gospodarka niskoemisyjna i OZE)

STRATEGIE NISKOEMISYJNE, W TYM ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT ‐ EFRR
(Priorytet IV Gospodarka niskoemisyjna i OZE)

POPRAWA STANU ŚRODOWISKA – GOSPODARKA ODPADAMI
‐ EFRR (Priorytet
(P i t t V Ochrona
O h
środowiska
ś d i k naturalnego
t l
i efektywne wykorzystanie zasobów)

ZIT – zakres tematyczny
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ‐ EFRR
(Priorytet V Ochrona środowiska naturalnego
i efektywne wykorzystanie zasobów)

KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA – EFS + EFRR
((Priorytet
y IX Włączenie
ą
społeczne,
p
, X Rewitalizacja)
j )

EDUKACJA EFS + EFRR (Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
i XII Infrastruktura edukacyjna)

ZIT – zakres tematyczny

REWITALIZACJA – EFS (Priorytet IX Włączenie społeczne)

EDUKACJA EFS (Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014‐2020 ‐ EFS

Silny kontekst
subregionalny /
subregionalne
potrzeby
i potencjały
rozwojowe

Dla celów
tematycznych
8-10 EFS
funduszem wiodącym

Logika
L ik
interwencji
EFS w WŚL
RSI 2013‐2020

MOTYWY PRZEWODNIE
Wsparcie przedsiębiorczości
Rewitalizacja
Poprawa jakości kształcenia
Spojrzenie poprzez grupy docelowe
rodzina, osoby młode, osoby
niepełnosprawne, MŚP,
przedsiębiorstwa społeczne

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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