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Transformacja - założenia
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Śląskie w transformacji

Rozwój potencjału wysokich technologii oraz instytucji wspierających innowacyjność w kierunku neutralności klimatycznej

Budowa i rozwój infrastruktury, w tym B+R, parków technologicznych / hubów
technologicznych / centrów projektowych / centrów nauki

Tworzenie i realizacja programów rozwojowych przedsiębiorstw 
działających w parkach/hubach technologicznych

Prowadzenie prac B+R wraz z wdrożeniem, w szczególności w zakresie 
technologii neutralnych dla klimatu

Poprawa zdolności absorpcyjnych przedsiębiorstw w kierunku inicjowania 
i wdrażania rozwiązań B+R oraz innowacyjnych

Cel operacyjny: Innowacyjna gospodarka podregionów górniczych

Rozwój potencjału badawczo-rozwojowego oraz prowadzenie prac B+R i wdrożeniowych

Budowa i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach i ich konsorcjach, w szczególności w zakresie technologii neutralnych dla klimatu

Wsparcie tworzenia i realizacja programów badawczych i rozwojowych 
oferowanych przez centra projektowe

Rozwój kompetencji osób zatrudnionych w parkach 
technologicznych/hubach/centrach projektowych/centrach nauki



Śląskie w transformacji

Dywersyfikacja przedsiębiorstw z podregionów górniczych, w tym działania na rzecz GOZ

Inwestycje produkcyjne, logistyczne i B+R niezbędne do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych produktów, usług, procesów lub 
zdobycia nowych rynków w dużych przedsiębiorstwach wraz z rozwojem kompetencji osób zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach

Inwestycje mające na celu zwiększenie reużycia produktów, recyklingu (głównie upcyklingu) materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami, w 
tym modyfikacja metod zagospodarowania odpadów 

Inwestycje dotyczące ograniczenia zużycia energii w procesach produkcyjnych 

Cel operacyjny: Zdywersyfikowana oraz zasobo- i energooszczędna gospodarka podregionów górniczych

Wdrażanie czystych technologii w celu znaczącej redukcji masy odpadów lub zapobiegania ich powstawaniu 

Inwestycje dotyczące zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych (w tym wody) w procesach produkcyjnych 

Inwestycje produkcyjne, logistyczne i B+R niezbędne do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych produktów, usług, procesów lub 
zdobycia nowych rynków w MŚP wraz z rozwojem kompetencji osób zatrudnionych w MŚP



Śląskie w transformacji

Wsparcie tworzenia nowych firm oraz prowadzenia działalności gospodarczej 

•Budowa i rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość, tworzenia nowych firm 
oraz prowadzenia działalności gospodarczej 

Cel operacyjny: Silna przedsiębiorczość podregionów górniczych

Wsparcie usług świadczonych przez wsparte podmioty 

W tych typach działań 
beneficjentem mogą być jednostki 

samorządu terytorialnego oraz 
podmioty, w których

większość udziałów lub
akcji posiadają JST

Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw zaliczanych do regionalnych specjalizacji technologicznych 

Inwestycje w przedsiębiorstwa z branż zaliczanych do Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego, związane z wprowadzeniem na rynek
nowego produktu/usługi

Wsparcie na założenie i rozwój działalności gospodarczej

Wsparcie start-upowe dla nowych przedsiębiorstw

Rozwój kompetencji osób zatrudnionych we wspartych przedsiębiorstwach wynikających z Programu Rozwoju Technologii Województwa
Śląskiego



Śląskie w transformacji

Poprawa konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw podlegających transformacji 

•

Cel operacyjny: Silna przedsiębiorczość podregionów górniczych

Dywersyfikacja gospodarcza podregionów górniczych 

•

Wykorzystanie endogenicznych potencjałów podregionów górniczych na 
rzecz transformacji 

Wsparcie podnoszenia konkurencyjności w MŚP wykorzystujących potencjał endogeniczny podregionów górniczych wraz z rozwojem kompetencji 
pracowników 

Wsparcie podnoszenia konkurencyjności w MŚP generujących nowe miejsca pracy na obszarach podlegających transformacji wraz z rozwojem 
kompetencji pracowników 

W tym typie działań beneficjentem 
mogą być jednostki samorządu 

terytorialnego oraz podmioty, w 
których większość udziałów lub

akcji posiadają JST



Śląskie w transformacji

Rozwój przyjaznego środowisku transportu w podregionach górniczych 

•
Infrastruktura na rzecz transportu zeroemisyjnego, w tym, m.in. dla ładowania/tankowania pojazdów elektrycznych i wodorowych 

Cel operacyjny: Efektywny system wzmacniający mobilność w podregionach górniczych

Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego, w tym rozwój infrastruktury rowerowej 

W tych typach działań beneficjentem mogą być: 
• jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty, w których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań 

jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego;
• Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na 

podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego

Zakup taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą przeznaczoną do jego zasilania i obsługi 

Wsparcie infrastruktury liniowej i punktowej transportu publicznego (przystanki, wiaty, zatoki autobusowe, wyznaczanie bus pasów, miejsca 
przesiadkowe) 



Śląskie w transformacji

Tworzenie warunków do rozwoju zawodowego

Wsparcie dla osób planujących powiązanie kariery zawodowej, w szczególności z zieloną i cyfrową gospodarką poprzez poszerzanie, zmianę, 
aktualizację kwalifikacji, kompetencji, umiejętności 

Cel operacyjny: Atrakcyjne i efektywne kształcenie oraz podnoszenie kwalifikacji w podregionach 

górniczych

Celowany rozwój kształcenia wyższego zorientowanego na potrzeby zielonej gospodarki 

Doktoraty wdrożeniowe, biura karier 

Komercjalizacja wiedzy, staże (w tym zagraniczne) i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, 
pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach,  

tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu, wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo 
dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni, wsparcie 
współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie 

konkretnych efektów wdrożeniowych

Programy wsparcia uczniów przez szkoły wyższe, dla uczniów kształcących w zawodach, w tym kursy przygotowawcze 

Działania promocyjne na rzecz kontynuacji kształcenia w regionie 



Śląskie w transformacji

Instrumenty związane z interwencją na rynku pracy w celu zapewnienia kontynuacji/zmiany ścieżki zawodowej 

•
Programy mobilności pracowników, pracodawców przechodzących zmiany restrukturyzacyjne/modernizacyjne/adaptacyjne, w tym w szczególności 
zatrudnionych w górnictwie i branżach powiązanych z górnictwem (w tym energetyką konwencjonalną, branżą emisyjną) realizowanych w formule 

outplacementu dla osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych m.in. z przyczyn niedotyczących 
pracowników/pracodawców, przyczyn restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych, dla w tym dla członków rodzin pracowników 

przedsiębiorstw dotkniętych transformacją (jako działania uzupełniające), poprzez realizację dwóch oddzielnych projektów: 

Cel operacyjny:  Atrakcyjne i efektywne kształcenie oraz podnoszenie kwalifikacji w podregionach 

górniczych

Ścieżkę reorientacji zawodowej obejmującej m. in.: 
• usługi i instrumenty rynku pracy wynikające z obowiązującej Ustawy. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku 
projektów realizowanych przez urzędy pracy, 

• kursy i szkolenia specjalistyczne, egzaminy certyfikujące, 
• pośrednictwo pracy. 
• doradztwo i poradnictwo zawodowe, w tym informowanie o 

możliwościach zatrudnienia, 
• subsydiowane zatrudnienie i doposażenie stanowiska pracy 

Ścieżkę przedsiębiorczości, realizowanej poprzez: 
• dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z ze 

wsparciem pomostowym oraz niezbędnym wsparciem 
przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, np. poprzez 

usługi charakterze szkoleniowym i doradczym 



Śląskie w transformacji

Instrumenty związane z interwencją na rynku pracy w celu zapewnienia kontynuacji/zmiany ścieżki zawodowej 

•

Redeployment obejmujący reskilling i upskilling pracowników w celu zachowania ich miejsc pracy u pracodawców przechodzącym zmiany 
restrukturyzacyjne, których celem będzie przebranżowienie swojego profilu działalności, w szczególności w kierunku przechodzenia na gospodarkę 

niskoemisyjną

Cel operacyjny: Atrakcyjne i efektywne kształcenie oraz podnoszenie kwalifikacji w podregionach 

górniczych

Współpraca międzyinstytucjonalna w obszarze rynku pracy 

Koordynacja współpracy międzyinstytucjonalnej w celu świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz mieszkańców regionu, dotkniętych skutkami 
transformacji, w tym m.in. w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń zawodowych, usług prawnych, usług 

psychologicznych 



Śląskie w transformacji

Zwiększenie poziomu aktywności społeczności uczestniczących w procesie sprawiedliwej transformacji 

•
•

Programy integracji społecznej na rzecz osób uczestniczących w 
procesie sprawiedliwej transformacji uzupełnione niezbędnymi 

usługami społecznymi oraz działaniami na rzecz zachowania 
tożsamości i dziedzictwa regionalnego skierowane, w tym w 

szczególności do grup najbardziej wrażliwych na jej skutki 

Cel operacyjny: Kompleksowy system wsparcia społecznego aktywizujący mieszkańców podregionów 

górniczych

Rozwijanie wiedzy i umiejętności na rzecz sprawiedliwej transformacji

•

Działania promujące równowagę 
między życiem zawodowym a 

prywatnym obejmujące dostęp do 
opieki nad dziećmi i osobami 

niesamodzielnymi 

Inicjatywy ukierunkowane na działania dotyczące 
zachowania tożsamości regionalnej i dziedzictwa 

przemysłowego z poszanowaniem tradycji 
regionu/subregionu/gminy/dzielnicy 

Obywatelski budżet inicjatyw 
transformacyjnych 

zarządzany przez samorząd 
regionalny/subregionalny/lokalny 

Granty dla organizacji pozarządowych na prowadzenie projektów skierowanych do 
mieszkańców, w szczególności kwartałów, dzielnic, gmin zamieszkałych przez 

rodziny związane z przemysłem tradycyjnym, budujących wiedzę i świadomość nt. 
procesów sprawiedliwej transformacji, Lokalne Pakty na rzecz transformacji 

Wzmocnienie potencjału 
interesariuszy na rzecz 

skutecznego zarządzania 
procesem transformacji

Monitorowanie i ocena procesu sprawiedliwej transformacji we współpracy z 
wszystkimi podmiotami dotkniętymi skutkami transformacji, w tym wymiana 

dobrych praktyk

Wzmocnienie sieciowania i nawiązywanie współpracy między stronami procesu 
transformacji, jak również promocja partycypacyjnego modelu prowadzenia 

transformacji 

W tym typie działań 
beneficjentem mogą być 

jednostki samorządu 
terytorialnego oraz podmioty, 
w których większość udziałów 

lub akcji posiadają JST



Śląskie w transformacji

Rozwój energetyki 
rozproszonej w oparciu 

o OZE

Produkcja energii, 
jej dystrybucja, 
magazynowanie

Klastry energii, 
spółdzielnie, 
energetyka 

prosumencka

Alokacja:

108 205 500 EUR

Niwelowanie skutków 
działalności 

przemysłowej

Remediacja, 
rekultywacja, 
regeneracja, 

renaturyzacja

Usuwanie zagrożeń ze 
strony niewłaściwie 

składowanych 
odpadów, w tym 
wydobywczych

Analizy jakościowe 
gleb, wody, powietrza 

itp. Jako 
przygotowanie do 
procesu na rzecz 

dekontaminacji/regen
eracji terenów 

poprzemysłowych

Poprawa stosunków 
wodnych na obszarze 
oddziaływania kopalń

Przeciwdziałanie 
podtopieniom i 

zalaniom

Oczyszczanie wód 
powierzchniowych i 

podziemnych 
zanieczyszczonych przez 

działalność górniczą

Uzdatnianie i 
zagospodarowywanie wód 

pokopalnianych

Ponowne 
wykorzystanie terenów 

poprzemysłowych na 
cele rozwojowe 

regionu

Rekultywacja i 
zagospodarowanie 

terenów na cele 
gospodarcze i 
środowiskowe

Uzupełniająco na 
cele kulturalne, 

edukacyjne, 
turystyczne, 

mieszkaniowe

Rozwój kształcenia, 
w szczególności 
branżowego we 

współpracy 
z przedsiębiorcami

Wsparcie 
infrastruktury na 

potrzeby poprawy 
jakości i dostępności 

edukacji

Wzmocnienie kształcenia 
dualnego, w tym staże u 

pracodawców

Podnoszenie kompetencji i 
zdobywanie nowych 

kwalifikacji przez uczniów, 
nauczycieli, instruktorów 
praktycznej nauki zawodu

Alokacja:

24 433 500 EUR
Alokacja: 112 547 682 EUR


Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych



Transformacja - projekty

Gotowość projektu do 
realizacji

Etapowanie projektu, 
w przypadku braku 
kompleksowej gotowości

Tworzenie warunków na 
rzecz nowych łańcuchów 
wartości

Współpraca na rzecz 
skutecznej 
adaptacyjności



Wdrażanie

Szczególny nacisk położony zostanie na gotowość projektów do realizacji, które zapewnią sprawne wdrażanie programu
w kontekście wymaganego tempa zakontraktowania środków do 2023 r. oraz wydatkowania i certyfikacji środków, szczególnie
w latach 2025 oraz 2026.

Dla Subregionu Centralnego wyznaczono następujące cele certyfikacji środków:

Planowany poziom wydatkowania dla całego programu w podziale na Fundusze przedstawia się następująco:

W przypadku opóźnień we wdrażaniu środków dedykowanych subregionom Zarząd Województwa będzie decydował
o ewentualnych przesunięciach niewykorzystanej alokacji do trybu konkursowego.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Agata Schmidt Anna Kalinowska

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

tel. +48 32 461 22 50

www.subregioncentralny.pl

http://www.subregioncentralny.pl/

