Załącznik 6. Tabele przejścia między celami Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 a kategoriami
interwencji
Identyfikacji środków unijnych bezpośrednio powiązanych z SRPP dokonano poprzez wybór kategorii
1
interwencji zgodnie z poniższymi tabelami przejścia.
Tabela 1. Tabela przejścia między celami SRPP a kategoriami interwencji perspektywy finansowej na lata
2007-2013

Cele SRPP/
obszary wg kategorii
interwencji

CEL I

CEL II

CEL III

Europol górnośląsko-krakowski obszarem
koncentracji
innowacyjności
i kreatywności,
wyznaczającym trendy
rozwojowe i wpisującym
się w sieć
najdynamiczniej
rozwijających się
metropolii europejskich

Polska Południowa
przestrzenią partnerskiej
współpracy na rzecz
efektywnego
wykorzystania
możliwości
rozwojowych.

Polska Południowa
miejscem
przyciągającym ludzi,
podmioty
i inicjatywy
wzmacniające potencjały
makroregionu.

TRANSPORT

sieci TEN-T, autostrady,
drogi krajowe, transport
miejski,

ENERGIA

całość

BADANIA I ROZWÓJ
TECHNOLOGICZNY,
INNOWACJE I
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

działalność B+R,
współpraca nauki i
biznesu

TURYSTYKA, KULTURA,
REWITALIZACJA

Infrastruktura i usługi
kulturalne

INWESTYCJE W KAPITAŁ
LUDZKI

infrastruktura społeczna

inteligentne systemy
transportu, porty
lotnicze transport
multimodalny, wodny w
tym porty, ścieżki
rowerowe

transport spoza T-ENT,
drogi regionalne/lokalne

gospodarka odpadami,
oczyszczanie ścieków,
ochrona powietrza,
zmiany klimatu,
bioróżnorodność,
zapobieganie
zagrożeniom

OCHRONA
ŚRODOWISKA
I ZAPOBIEGANIE
ZAGROŻENIOM

Kategorie interwencji
znajdujące się poza
celami strategicznymi
SRPP

rekultywacja gleb,
rewaloryzacja obszarów
poprzemysłowych

dostęp do wody pitnej,
czysty transport miejski

wsparcie innowacyjności
w przedsiębiorstwach
turystyka, rewitalizacja,
ochrona dziedzictwa
kulturowego
zwiększenie zdolności
adaptacyjnych, dostęp
do zatrudnienia

integracja społeczna,
kapitał ludzki

SPOŁECZEŃSTWO
INFORMACYJNE

całość

POMOC TECHNICZNA

całość

Źródło: opracowanie własne
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Podział kategorii interwencji 2007-2013 wg obszarów SRPP: cel I: 1-3, 7, 17, 19-22, 25, 33-43, 59-60, 75-79; cel II: 16, 18, 23, 44, 46-49, 51,
53-54, 62-69; cel III: 50, 55-58, 61. Podział kategorii interwencji 2014-2020 wg obszarów SRPP: cel I: 005-008, 015, 024-034, 058-065, 095,
119; cel II: 017-019, 023, 083-088, 102-108, 112, 115-118; cel III: 074-077, 089-094.

Tabela 2. Tabela przejścia między celami SRPP a kategoriami interwencji perspektywy finansowej na lata
2014-2020
STRATEGICZNY
OBSZAR I

Obszary strategiczne
SRPP/
obszary wg kategorii
interwencji

TRANSPORT

ENERGIA

OCHRONA
ŚRODOWISKA
I ŚRODOWISKO

BADANIA, ROZWÓJ
I INNOWACJE,
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

INWESTYCJE
W KAPITAŁ LUDZKI

Europol górnośląskokrakowski obszarem
koncentracji
innowacyjności
i kreatywności,
wyznaczającym trendy
rozwojowe i wpisującym
się w sieć
najdynamiczniej
rozwijających się
metropolii europejskich

STRATEGICZNY
OBSZAR II

STRATEGICZNY
OBSZAR III

Polska Południowa
przestrzenią partnerskiej
współpracy na rzecz
efektywnego
wykorzystania możliwości
rozwojowych.

Polska Południowa
miejscem przyciągającym
ludzi, podmioty i
inicjatywy wzmacniające
potencjały makroregionu.

Kategorie interwencji
znajdujące się poza
obszarami strategicznymi
SRPP

transport kolejowy,
drogowy

transport multimodalny,
lotniczy, morski,
śródlądowe drogi wodne,
transport zrównoważony

energia elektryczna, gaz
ziemny, inteligentne
systemy dystrybucji
energii

energia odnawialna,
renowacja infrastruktury
publicznej i budynków
mieszkalnych dla celów
efektywności
energetycznej,
wysokosprawna
kogeneracja i CO

gospodarowanie
odpadami,
rozwój i promowanie
usług publicznych w
zakresie kultury i
dziedzictwa

środki ochrony
środowiska służące
ograniczeniu i/lub
uniknięciu emisji gazów
cieplarnianych, działania
w zakresie ochrony
środowiska,
dostosowania do zmian
klimatu i zapobiegania
zagrożeniom naturalnym

infrastruktura na
potrzeby badań
naukowych i innowacji,
działania badawcze i
innowacyjne w ośrodkach
badawczych, wsparcie
klastrów, prace badawcze
i innowacyjne w MŚP,
infrastruktura na
potrzeby B+R,

promowanie trwałego i
wysokiej jakości
zatrudnienia oraz
wsparcie mobilności
pracowników, ułatwienie
dostępu do usług
socjalnych i opieki
zdrowotne, edukacja

rewaloryzacja obszarów
przemysłowych i
rekultywacja gruntów,
ścieżki rowerowe, rozwój
i promowanie turystyki,
ochrony kultury i
dziedzictwa

gospodarka wodna,
dostarczanie wody pitnej
i jej ochrona,
oczyszczanie ścieków

rozwój i promowanie w
MŚP/ na ich rzecz:
komercyjnych walorów i
usług turystycznych, dóbr
i usług w dziedzinie
kultury

całe inwestycje
produkcyjne, inwestycje
w infrastrukturę i
wyposażenie w
przedsiębiorstwach,
wsparcie
przedsiębiorczości,
wsparcie przedsięwzięć
pro-ekologicznych,
infrastruktura biznesowa
dla MŚP, wsparcie
przedsiębiorstw
społecznych
cała infrastruktura
społeczna, zdrowotna i
edukacyjna, włączenie
społeczne, walka z
dyskryminacją,
przedsiębiorczość
społeczna, RKSL

STRATEGICZNY
OBSZAR I

Obszary strategiczne
SRPP/
obszary wg kategorii
interwencji

Europol górnośląskokrakowski obszarem
koncentracji
innowacyjności
i kreatywności,
wyznaczającym trendy
rozwojowe i wpisującym
się w sieć
najdynamiczniej
rozwijających się
metropolii europejskich

SPOŁECZEŃSTWO
INFORMACYJNE

WZMACNIANIE
ZDOLNOŚCI
INSTYTUCJONALNYCH

STRATEGICZNY
OBSZAR II

STRATEGICZNY
OBSZAR III

Polska Południowa
przestrzenią partnerskiej
współpracy na rzecz
efektywnego
wykorzystania możliwości
rozwojowych.

Polska Południowa
miejscem przyciągającym
ludzi, podmioty i
inicjatywy wzmacniające
potencjały makroregionu.

Kategorie interwencji
znajdujące się poza
obszarami strategicznymi
SRPP

całość
Inwestycje w zdolności
instytucjonalne i w
sprawność administracji
publicznej oraz
efektywność usług
publicznych

POMOC TECHNICZNA

budowanie potencjału
wszystkich
zainteresowanych
podmiotów
kształtujących politykę
w zakresie edukacji
całość

Źródło: opracowanie własne

Do celu I przypisano kategorie związane z transportem związane z dostępnością zewnętrzną Europola i całego
makroregionu, działalnością B+R, energią, infrastrukturą i usługami kultury oraz infrastrukturą społeczną.
Cel II obejmuje znaczną część obszaru ochrona środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom oraz te inwestycje
w kapitał ludzki, które zwiększają zdolności adaptacyjne pracowników i przedsiębiorców oraz poprawiają
dostęp do zatrudnienia. W zakresie celu III znajdują się: inwestycje transportowe poza T-ENT, turystyka,
rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rekultywacja gleb i rewaloryzacja obszarów
poprzemysłowych.
W zestawieniach nie uwzględniono: części inwestycji transportowych (transport multimodalny, lotniczy
i wodny), niewielki zakres obszaru ochrona środowiska oraz część obszaru badania i rozwój technologiczny,
innowacje i przedsiębiorczość oraz część inwestycji w kapitał ludzki. Ponadto, nie uwzględniono całości
obszarów społeczeństwo informacyjne i pomoc techniczna

