
Wprowadzenie do nowej perspektywy finansowej
UE 2021-2027

Projekt programu
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Prezentację przygotowano na podstawie projektu programu 
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Dokument nie jest jeszcze zatwierdzony przez Komisję Europejską



I. Inteligentne Śląskie

E-usługi publiczne

Dane publiczne

Cyfryzacja procesów administracji publicznej, w tym back-office oraz tworzenie i 

rozwój e-usług publicznych na poziomie lokalnym, ponadlokalnym oraz regionalnym
Podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników

Zwiększenie dostępności danych publicznych, możliwych do 

wykorzystania przez mieszkańców i przedsiębiorców

Podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników

Podniesienie jakości i dostępności cyfrowej danych 

geodezyjnych i kartograficznych

Cel szczegółowy (ii) Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji 

publicznych (EFRR)

E-zdrowie

Rozwiązania wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz zbiory danych zgromadzone w placówkach medycznych w regionie przyczyniające się do 

poprawy stanu zdrowia mieszkańców



II. Ekologiczne Śląskie

Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

(właściciel – jst, podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz 

jednostki zarządzane przez jst)

Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych (z 

wyjątkiem budynków będących własnością Skarbu Państwa), których 

właścicielem są spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, komunalne 

oraz inne, w tym osoby prywatne

Cel szczegółowy (i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych (EFRR)

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

nie związane z administracją rządową oraz budynki należące do 

podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego

Energooszczędne oświetlenie przestrzeni publicznych


Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych



II. Ekologiczne Śląskie

Podstawową formą finansowania projektów z zakresu efektywności energetycznej budynków będą 
instrumenty zwrotne. 

Dotacje tylko dla budynków publicznych, komunalnych i historycznych przy spełnieniu trzech 
warunków łącznie:

 wskaźnik dochodowości gmin (Gg)
 wynikanie z Programu Ochrony Powietrza
 warunki ekonomiczne i energetyczne wynikające z audytu energetycznego 
(efektywność)

Cel szczegółowy (i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych (EFRR)

Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej



II. Ekologiczne Śląskie

Adaptacja do zmian klimatu

Kompleksowe działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu: dostosowanie infrastruktury 

do ekstremalnych stanów pogodowych, wdrażanie systemowych rozwiązań z zakresu 

błe ̨kitno-zielonej infrastruktury

Cel szczegółowy (iv) Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami 

żywiołowymi i katastrofami, odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego (EFRR)

Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA).

W programie regionalnym 

wyłącznie miasta poniżej 20 

tys. mieszkańców, w tym 

nieposiadające MPA

Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi

Przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi

Retencjonowanie wody, w tym mała retencja (z wykluczeniem 

retencji powstałej w wyniku przegradzania cieków wodnych)

Budowa, przebudowa, remont urządzeń wodnych i infrastruktury hydrotechnicznej 

celem przeciwdziałania i ograniczania skutków suszy

(np.: kanały, rowy, wały przeciwpowodziowe, suche zbiorniki – poldery)

Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

wyposażeniu jednostek służb ratowniczych w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych



II. Ekologiczne Śląskie

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Rozwój i modernizacja infrastruktury komunalnej zapewniającej zbieranie, odprowadzanie i efektywne 

oczyszczanie ścieków komunalnych (priorytetowo aglomeracje od 10-15 tys. RLM nie spełniające wymogów 

dyrektywy 91/271/EWG, w dalszej kolejności 2-10 tys. RLM)

Cel szczegółowy (v) Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej (EFRR)

Inwestycje ukierunkowane na ograniczenie strat wody oraz awaryjności systemów (systemy pomiaru zużycia 

wody w wydzielonych obszarach sieci wodociągowej i SUW, monitoring strat sieciowych)

Dokument 

warunkujący 

wsparcie: 

Krajowy Plan 

Oczyszczania 

Ścieków 

Komunalnych 

(KPOŚK).

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej - planowane na obszarach, gdzie odbiorcy wsparcia są podłączeni 

do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub na których planowani do podłączenia odbiorcy zostaną podłączeni 

do budowanej w ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej. 



II. Ekologiczne Śląskie

Gospodarka odpadami komunalnymi

Inwestycje z zakresu systemów selektywnej zbiórki, centra napraw, punkty ponownego użycia, 

wymiana rzeczy używanych oraz systemy indywidualnej segregacji odpadów gromadzonych u źródła, 

instalacje do recyklingu i odzysku.

Cel szczegółowy (vi) Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej 

(EFRR)

Inwestycje związane z usuwaniem azbestu

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Tworzenie strategii i planów dot. GOZ przez podmioty publiczne
Projekty edukacyjne, podnoszące świadomość i wiedzę mieszkańców, 

przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie GOZ



II. Ekologiczne Śląskie

Ochrona i regeneracja obszarów chronionych

Kompleksowe działania na rzecz ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków rodzimych (za wyjątkiem parków narodowych i 
obszarów Natura 2000; dopuszcza się wsparcie z poziomu regionalnego  w przypadku obszarów objętych inną formą ochrony 

przyrody, gdzie znajdują się także obszary Natura 2000 - zakres interwencji w trakcie negocjacji z KE)

Cel szczegółowy (vii) Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, 

w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia (EFRR)

Ochrona różnorodności biologicznej

Tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich priorytetowo 

w oparciu o gatunki rodzime, np.: banki genowe, rewaloryzacja parków miejskich, ogrody botaniczne, 

ekoparki

Rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka, przywrócenie wartości użytkowych lub 

przyrodniczych poprzez usunięcie odpadów, remediację oraz ponowne kształtowanie na inne cele. Preferowane 

przekształcenia na cele środowiskowe

(np. parki i lasy miejskie, zieleńce, przyrodnicze ścieżki edukacyjne, miejskie geoparki itp.)

Rekultywacja terenów zdegradowanych


Instrument Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych



III. Mobilne Śląskie

Zrównoważony transport miejski

Tabor niskoemisyjny (w tym trolejbusowy) wraz z 

infrastrukturą ładowania i tankowania 

(priorytetowo traktowane będą inwestycje w 

bezemisyjne środki transportu (autobusy 

elektryczne/wodorowe, trolejbusy)

Centra/węzły przesiadkowe wraz z 

infrastrukturą (poczekalnie, przystanki, 

drobna infrastruktura towarzysząca)

Niezbędna przebudowa infrastruktury liniowej, 

tylko jako element projektu oraz w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa poprzez likwidację 

miejsc niebezpiecznych i przeznaczoną 

wyłącznie dla środków komunikacji publicznej

Alternatywne formy transportu (w tym niezmotoryzowanego)

Rozwój zbiorowego transportu 

subregionalnego

Rozwiązania integrujące zgodne z 

koncepcją „mobilność jako usługa”

Cel szczegółowy (viii) Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w 

kierunku gospodarki zeroemisyjnej (EFRR)

Regionalne trasy rowerowe

Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych zgodnie z Regionalną Polityką Rowerową

Dokumenty warunkujące wsparcie: 

Wynikanie projektów ze Zrównoważonego Planu 

Mobilności Miejskiej/dokumentu z zakresu 

planowania transportu

Program Ochrony Powietrza oraz Plan na rzecz 

zrównoważonej energii i klimatu – o ile miasto je 

posiada


Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych



III. Mobilne Śląskie

Zrównoważony transport miejski

Cel szczegółowy (viii) Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w 

kierunku gospodarki zeroemisyjnej (EFRR)

Dopuszcza się budowanie parkingów przy węzłach przesiadkowych w centrach dla 
miast liczących do 50 tys. mieszkańców. 

W przypadku pozostałych pod warunkiem wynikania potrzeby ze szczegółowej 
analizy (takie przypadki będą szczegółowo badane np. plany zagospodarowania 

przestrzennego).



IV. Lepiej połączone Śląskie

Drogi gminne i powiatowe

Inwestycje na drogach lokalnych przyczyniające się do 

poprawy bezpieczeństwa, zmniejszenia ruchu 

samochodowego w centrum gminy

Cel szczegółowy (ii) Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej 

mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej 

(EFRR)

Wszystkie inwestycje związane z drogami gminnymi i 

powiatowymi muszą wynikać z właściwych dokumentów 

strategicznych zawierających elementy związane z planowaniem 

transportu na poziomie lokalnym (np. plan rozwoju dróg 

powiatowych/gminnych, strategia ZIT, SUMP - w trakcie 
negocjacji z KE)

Drogi wojewódzkie

Budowa, przebudowa, modernizacja i zmiana przebiegu 

dróg wojewódzkich, przyczyniających się do zapewnienia 

dostępności do ważnych miejsc (np. tereny inwestycyjne, 

węzły przesiadkowe, przejścia graniczne, sieć TEN-T itp.)

Drogi w miastach na prawach powiatu przyczyniające 

się do poprawy bezpieczeństwa (likwidacja miejsc 

niebezpiecznych) i/lub zmniejszenia ruchu 

samochodowego w centrum miasta.

Wynikanie z 

Regionalnego Planu 

Transportowego



VI. Śląskie dla mieszkańca

Infrastruktura usług społecznych

Tworzenie i rozwój placówek dziennego i 

krótkookresowego pobytu w formie całodobowej lub 

dziennej za opiekuna faktycznego wraz z wyposażeniem

Deinstytucjonalizacja usług regionalnej 

pieczy zastępczej

Tworzenie miejsc w nowo tworzonych lub 

w istniejących mieszkaniach chronionych i 

wspomaganych

Cel szczegółowy (iii) Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw 

domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki 

zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne (EFRR)

Infrastruktura ochrony zdrowia

Wzmocnienie roli ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

(POZ i AOS), w tym opieki koordynowanej

Rozwój dziennych form opieki 

długoterminowej

Upowszechnienie środowiskowego modelu 

psychiatrycznej opieki zdrowotnej

Cel szczegółowy (v) Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki 

zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki 

rodzinnej i środowiskowej (EFRR)



VII. Śląskie bliżej obywateli

Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym

Rozwój flagowych szlaków dziedzictwa kulturowego: 

Szlak Zabytków Techniki, Szlak Orlich Gniazd, Szlak 

Architektury Drewnianej, Szlak Dziedzictwa 

Kulturowego Paulinów oraz tworzenie nowych szlaków 

ponadlokalnych

Tworzenie i rozwój subregionalnych i 

ponadlokalnych 

szlaków turystycznych

Wsparcie instytucji kultury, jako 

„hubów” aktywizacji społecznej 

i edukacyjnej

Cel szczegółowy (i) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, 

gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach 

miejskich (EFRR)
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