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•	 informowania ogólnego na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych Programów 
i Działań, w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności;

•	 informowania o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europej-
skich – udzielenie klientowi informacji o systemie wdrażania bądź zakwalifikowanie 
pomysłu na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowanym 
z FE (m.in. w zakresie możliwości korzystania ze środków w ramach FE, informacji 
o konkursach i możliwych źródłach i formach finansowania, informacji nt. ogólnych 
warunków, kryteriów oraz procedur przyznawania wsparcia oraz danych kontaktowych 
do właściwych instytucji); 

•	 informowania, jak przygotować wniosek o wsparcie – tj. m.in. przedstawienie zasad 
i warunków decydujących o przyznaniu wsparcia z Funduszy Europejskich, a także cech, 
którymi musi charakteryzować się konkretny wniosek oraz warunków, które musi speł-
nić składający go beneficjent, aby ubiegać się o konkretne wsparcie w konkretnym 
Programie/Działaniu/Konkursie; 

•	 informowania, jak realizować i rozliczyć projekt – tj. m.in. przedstawienie obowiązków 
wynikających z realizacji projektu, sporządzania oraz archiwizacji w sposób prawidło-
wy dokumentacji finansowej i merytorycznej realizowanego przedsięwzięcia, a także 
informowania nt. procesu kontroli projektów współfinansowanych z FE; 

•	 informowania o projektach – tj. przedstawienie aktualnej informacji nt. możliwości 
udziału w realizowanych przez innych beneficjentów projektach współfinansowanych 
z FE, a także wskazaniu klientowi narzędzi do wyszukania interesujących go projektów, 
np. internetowe bazy projektów.
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Każdy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
świadczy usługi w zakresie:



•	 konsultacja telefoniczna;

•	 konsultacja pisemna;

•	 konsultacja e-mailowa;

•	 konsultacja bezpośrednia:
o w zakresie ogólnym,
o jako specjalistyczna konsultacja na etapie przygotowania wniosku,
o jako specjalistyczna konsultacja na etapie realizacji projektu;

•	 indywidualna konsultacja u klienta;

•	 spotkanie informacyjne / szkolenie;

•	 Mobilny Punkt Informacyjny (forma spotkań z klientami przeprowadzana poza siedzibą 
PIFE – w miejscowościach, w których PIFE nie jest zlokalizowany, z uwzględnieniem 
zidentyfikowanych potrzeb informacyjnych mieszkańców danego rejonu; MPI organi-
zowany jest we współpracy z lokalnym samorządem lub z innymi instytucjami);

•	 dodatkowe działania informacyjne:
o udział w konferencji, szkoleniu, spotkaniu organizowanym przez inną instytu-

cję w charakterze prelegenta, 
o organizacja stoiska informacyjnego podczas targów, konferencji i innych 

wydarzeń.

Wszystkie usługi Sieci Punktów 
Informacyjnych Funduszy Europejskich 

świadczone są bezpłatnie
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W jakiej formie PIFE świadczy usługi? 
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Perspektywa na lata 2014–2020 jest wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów 
operacyjnych zarządzanych przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz 16 pro-
gramów regionalnych kierowanych przez poszczególne Zarządy Województw.

Programy polityki spójności realizowane w Polsce w latach 2014–2020 są współfinansowane 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego i Funduszu Spójności, a zalicza się do nich:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 
Alokacja: 27,4 mld euro

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 
Alokacja: 8,6 mld euro

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 
Alokacja: 4,7 mld euro

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) 
Alokacja: 2,2 mld euro

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) 
Alokacja: 2 mld euro

Program Operacyjny Pomoc Techniczna (POPT) 
Alokacja: 0,7 mld euro 

16 regionalnych programów operacyjnych  
Alokacja łączna: 31,3 mld euro 

w tym: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) 
Alokacja łączna: 3,47 mld euro
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Na lata 2014–2020 Polska otrzymała do dyspozycji kwotę ok. 82,5 mld euro z funduszy euro-
pejskich. Są to środki ukierunkowane na realizację 11 celów tematycznych polityki spójności:

 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.
 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno -

-komunikacyjnych.
 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego 

(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu 
do EFMR).

 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.
 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem.
 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospoda-

rowania zasobami. 
 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości 

w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. 
 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników.
 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 
10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie. 
11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron 

oraz sprawności administracji publicznej.

Opisane w niniejszej broszurce możliwości nie wyczerpują katalogu potencjalnych 
projektów przewidzianych do realizacji w ramach wszystkich programów operacyjnych 

na lata 2014–2020, ale wskazują propozycje działań w najpopularniejszych tematach dla 
różnych grup beneficjentów. Celem uzyskania pełnej i precyzyjnej informacji nt. dostępnych 

możliwości i warunków wsparcia należy zapoznać się z dokumentami programowymi 
dostępnymi na portalu funduszy europejskich lub skorzystać z konsultacji Punktu 

Informacyjnego Funduszy Europejskich.
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STRONA 6

WSPARCIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Osoby fizyczne nie mogą samodzielnie ubiegać się o pozyskanie środków w ramach fun-
duszy europejskich, za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
lub oświatową. Osoby fizyczne – mieszkańcy regionu – mogą być natomiast odbiorcami 
(grupą docelową) wsparcia, w szczególności w projektach współfinansowanych ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego ukierunkowanych na rozwój kwalifikacji i umie-
jętności zawodowych, a także w projektach związanych z rozwojem przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia.

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
• bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

• wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności;

• wsparcie pomostowe;

• preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

WSPARCIE SZKOLENIOWE:
• poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez za-

trudnienia;

• kursy i szkolenia dla osób dorosłych.

Szczegółowe informacje nt. aktualnych ofert są dostępne na stronach Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Katowicach oraz w serwisie www.inwestycjawkadry.info.pl 
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WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

BADANIA I ROZWÓJ:
• tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach 

służącego ich działalności innowacyjnej / wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach 
(Działanie 1.2 RPO WSL);

• wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa, sektorowe programy B+R, 
prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych 
(Oś I POIR);

• tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w apara-
turę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu 
prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług 
(Działanie 2.1 POIR);

• projekty dotyczące wdrożeń wyników prac B+R (własnych lub zakupionych) w przedsię-
biorstwach 
(Działanie 3.2 POIR);

• badania przemysłowe i prace rozwojowe 
(Działanie 4.1 POIR).

INNOWACJE:
• wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych: rozwój / rozbudowa 

przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt 
produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług 
(Działanie 3.2 RPO WSL);

• finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego 
ryzyka 
(Działanie 3.1 POIR).

E-BIZNES:
• wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach 

biznesowych przedsiębiorstw: wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które będą 
wspomagać prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz 
– wspierane będą inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mo-
gły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować 
z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz 
implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK 
(Działanie 3.3 RPO WSL).
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INWESTYCJE PRO-EKOLOGICZNE:
• działania polegające na modernizacji energetycznej obiektu / instalacji wraz z zastosowa-

niem instalacji do produkcji energii elektrycznej i / lub cieplnej ze źródeł odnawialnych 
– pod warunkiem, że będzie ona wykorzystywana na potrzeby własne obiektu / instalacji 
podlegającego modernizacji energetycznej 
(Działanie 4.2 RPO WSL – wsparcie za pomocą instrumentów finansowych  
/ Działanie 1.7 POIŚ);

• budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji
(Działanie 4.4 RPO WSL / Działanie 1.6 POIŚ). 

USŁUGI DLA BIZNESU:
• wsparcie profesjonalizacji wysokospecjalistycznych usług doradczych świadczonych przez 

IOB dla przedsiębiorców; budowa i wyposażenie niezbędnej infrastruktury (w tym labo-
ratoria) istniejących IOB 
(Działanie 1.3 RPO WSL);

• wsparcie nowych (zaawansowanych lub znacząco ulepszonych) specjalistycznych usług 
świadczonych na rzecz przedsiębiorców 
(Działanie 3.1 RPO WSL);

• instrumenty finansowe ukierunkowane na rozwój przedsiębiorstw poprzez wzmacnianie 
podstawowej działalności lub realizację nowych projektów, lub wchodzenie na nowe rynki
(Działanie 3.4 RPO WSL);

• wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, 
przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy
(Działanie 7.4 RPO WSL);

• dostarczenie usług rozwojowych, doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsię-
biorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, 
prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, 
szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej); wspie-
ranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców 
(Działanie 8.2 RPO WSL);

• proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
(Działanie 2.3 POIR).

INNE:
• poprawa stanu środowiska miejskiego – kompleksowe działania mające na celu przy-

wracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów 
poprzez przywrócenie im starej lub nadanie nowej funkcji
(Działanie 10.4 RPO WSL – wsparcie za pomocą instrumentów finansowych).

STRONA 8



WSPARCIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA:
• poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez 

zatrudnienia
(Działanie 7.1 RPO WSL); 

• wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz  rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych 
(Działanie 9.1 RPO WSL / Działanie 10.3 RPO WSL);

• działania związane z deinstytucjonalizacją usług społecznych (w tym m.in. usług wsparcia 
rodziny, usług opiekuńczych, usług mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego) i zdro-
wotnych 
(Działanie 9.2 RPO WSL);

• wsparcie sektora ekonomii społecznej 
(Działanie 9.3 RPO WSL);

• działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych wspierających 
proces integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych 
społecznie
(Działanie 10.2 RPO WSL);

• wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 
(Działanie 1.2 POWER); 

• programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
(Działanie 9.1 RPO WSL / Działanie 2.7 POWER); 

• innowacje społeczne i programy mobilności ponadnarodowej 
(Działanie 4.1 i 4.2 POWER).
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EDUKACJA:
• programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zwiększające 

liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji
(Działanie 11.1 RPO WSL);

• poprawa efektywności kształcenia ogólnego
(Działanie 11.1 RPO WSL).

REALIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH:
• tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli 

i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych 
(Działanie 2.1 RPO WSL);

• wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdzia-
łania i usuwania skutków klęsk żywiołowych 
(Działanie 5.5 RPO WSL).

RÓWNOŚĆ SZANS:
• szkolenia z zakresu równości szans płci, wdrażanie narzędzi wspierających równość szans 

płci i przeciwdziałanie dyskryminacji 
(Działanie 2.1 POWER);

• wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego (tworzenie 
i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3) 
(Działanie 8.1 RPO WSL). 

INNE:
• prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych 

do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków lub dla obiektów przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki
(Działanie 5.3 RPO WSL).
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WSPARCIE SEKTORA EDUKACJI

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA:
• programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zwiększające 

liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji
(Działanie 11.1 RPO WSL); 

• przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
i innych form wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposa-
żenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
(Działanie 12.1 RPO WSL).

KSZTAŁCENIE OGÓLNE:
• kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pra-

cy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-
-zawodowe dla uczniów 
(Działanie 11.1 RPO WSL);

• tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu 
(w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami)
(Działanie 11.1 RPO WSL);

• realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu 
oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego
(Działanie 11.1 RPO WSL); 

• doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym 
z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów
(Działanie 11.1 RPO WSL).

SZKOLNICTWO ZAWODOWE:
• poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe 

we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, realizacja działań w za-
kresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków 
kształcenia zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy 
(Działanie 11.2 RPO WSL);

• przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z za-
pewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
(Działanie 12.2 RPO WSL).
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KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH:
• kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, pozaszkolne formy rozwoju kompe-

tencji ogólnych itp.
(Działanie 11.3 RPO WSL);

• szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zaintere-
sowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w ob-
szarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych 
(Działanie 11.4 RPO WSL);

• wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów 
mobilności ponadnarodowej 
(Działanie 4.2 POWER).
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WSPARCIE PODMIOTÓW OCHRONY ZDROWIA

INFRASTRUKTURA: 
• tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfro-

wych usług publicznych z obszaru e-zdrowia, w szczególności inwestycje przyczyniające 
się do skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę lekarską oraz poprawy dostępu lekarzy 
do wyników badań pacjenta
(Działanie 2.1 RPO WSL);

• projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do świadczeń 
ochrony zdrowia polegające na pracach remontowo-budowlanych, zakupie aparatury, 
sprzętu medycznego i wyposażenia 
(Działanie 10.1 RPO WSL);

• wsparcie oraz tworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz centrów ura-
zowych
(Działanie 9.1 POIŚ);

• wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych 
udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób do-
rosłych, wsparcie pracowni diagnostycznych (roboty budowlane, doposażenie)
(Działanie 9.2 POIŚ).

USŁUGI: 
• realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej 

– opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych 
(Działanie 8.3 RPO WSL); 

• wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływa-
jących na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej 
(Działanie 5.1 POWER).
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WSPARCIE SAMORZĄDÓW I INSTYTUCJI 
PUBLICZNYCH

ŚRODOWISKO:
• budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źró-

deł odnawialnych, w szczególności, takich jak biomasa, słońce, woda, geotermia, wiatr; 
w tym instalacji kogeneracyjnych 
(Działanie 4.1 RPO WSL);

• modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych, likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę / modernizację in-
dywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła, 
a także budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach
(Działanie 4.3 RPO WSL / Działanie 1.7 POIŚ); 

• budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji
(Działanie 4.4 RPO WSL / Działanie 1.6 POIŚ); 

• 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, 
wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), zakup taboru autobusowego 
na potrzeby transportu publicznego 
(Działanie 4.5 RPO WSL);

• poprawa efektywności energetycznej oświetlenia
(Działanie 4.5 RPO WSL); 

• gospodarka wodno-ściekowa 
(Działanie 5.1 RPO WSL / Działanie 2.3 POIŚ);

• gospodarka odpadami komunalnymi oraz kompleksowe unieszkodliwianie odpadów za-
wierających azbest
(Działanie 5.2 RPO WSL / Działanie 2.2 POIŚ);

• kompleksowe projekty z zakresu ochrony, poprawy i odtwarzania stanu siedlisk przyrod-
niczych i populacji gatunków, zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowanie obcych 
gatunków inwazyjnych
(Działanie 5.4 RPO WSL).
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TRANSPORT:
• budowa i przebudowa dróg wojewódzkich 

(Działanie 6.1 RPO WSL);

• inwestycje na krajowej sieci drogowej w i poza TEN-T dotyczące powiązania infrastruk-
tury miejskiej z pozamiejską siecią TEN-T
(Działanie 4.1 POIŚ);

• inwestycje infrastrukturalne: adaptacja, budowa, przebudowa, rozbudowa sieci trans-
portu miejskiego; oraz inwestycje taborowe: zakup, modernizacja taboru szynowego 
(tramwajowego, metra), trolejbusowego i autobusowego wraz z niezbędną infrastrukturą 
służącą do jego utrzymania
(Działanie 6.1 POIŚ).

SPRAWY SPOŁECZNE:
• aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia 

(Oś VII RPO WSL i Oś I POWER);

• tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3 
(Działanie 8.1 RPO WSL);

• wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych / programy 
 aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
(Działanie 9.1 RPO WSL);

• działania związane z deinstytucjonalizacją usług społecznych (w tym m.in. usług wspar-
cia rodziny, usług opiekuńczych, usług mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego) 
oraz zdrowotnych
(Działanie 9.2 RPO WSL); 

• roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych bu-
dynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione / roboty 
budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach 
na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych
(Działanie 10.2 RPO WSL);

• rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
(Działanie 10.3 RPO WSL).
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INNE:
• tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przed-

siębiorców do cyfrowych usług publicznych – projekty polegające na wdrażaniu rozwiązań z ob-
szaru technologii informacyjno-komunikacyjnych ułatwiających realizację zadań publicznych 
(Działanie 2.1 RPO WSL);

• kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield (obszary poprze-
mysłowe, popegeerowskie, powojskowe, pokolejowe) w celu nadania im nowych funkcji 
gospodarczych wraz z możliwością ich promocji 
(Działanie 3.1 RPO WSL);

• prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do re-
jestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów przynależnych 
do Szlaku Zabytków Techniki 
(Działanie 5.3 RPO WSL);

• wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania 
i usuwania skutków klęsk żywiołowych 
(Działanie 5.5 RPO WSL).

WSPARCIE DLA INSTYTUCJI KULTURY

• cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficz-
nych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów 
(Działanie 2.1 RPO);

• prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do re-
jestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
lub dla obiektów przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki
(Działanie 5.3 RPO WSL);

• prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obsza-
rach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu 
(Działanie 8.1 POIŚ);

• konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgo-
zbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym 
filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji; modernizacja 
wystaw stałych
(Działanie 8.1 POIŚ).

STRONA 16



WSPARCIE DLA UCZELNI I JEDNOSTEK NAUKI

BADANIA NAUKOWE:
• budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej infrastruktury badaw-

czej służącej realizacji badań naukowych zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specja-
lizacjami – projekty polegające na zakupie aparatury naukowo-badawczej, wyposażeniu 
specjalistycznych laboratoriów badawczych, inwestycje w zakresie budowy, przebudowy 
bądź rozbudowy infrastruktury B+R 
(Działanie 1.1 RPO WSL); 

• wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakte-
rze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogo-
wej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury 
dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów 
(Działanie 4.2 POIR).

DZIAŁALNOSĆ DYDAKTYCZNA:
• realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dosto-

sowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społe-
czeństwa; podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyż-
szym w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju; wspieranie świadczenia 
wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktyw-
ności zawodowej na rynku pracy 
(Działanie 3.1 POWER);

• studia doktoranckie 
(Działanie 3.2 POWER);

• poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczą-
cych w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców 
(Działanie 3.3 POWER);

• wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa 
wyższego 
(Działanie 3.4 POWER);

• wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów 
mobilności ponadnarodowej 
(Działanie 4.2 POWER);

• poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych 
(Działanie 5.3 POWER).
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INNE:
• cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficz-

nych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów 
(Działanie 2.1 RPO WSL);

• budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł 
odnawialnych 
(Działanie 4.1 RPO WSL);

• wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynków publicznych
(Działanie 1.3 POIŚ).
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SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA:
• budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł 

odnawialnych 
(Działanie 4.1 RPO WSL);

• modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych, likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę / modernizację in-
dywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła, 
a także budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach
(Działanie 4.3 RPO WSL / Działanie 1.7 POIŚ); 

• poprawa efektywności energetycznej oświetlenia 
(Działanie 4.5 RPO WSL).

INNE:
• inwestycje związane z oczyszczeniem terenu z odpadów zawierających azbest, a także 

usuwaniem azbestu z budynków użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, budownictwa jednorodzinnego wraz z zapewnieniem bezpiecznego uniesz-
kodliwienia odpadów
(Działanie 5.2 RPO WSL);

• roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budyn-
kach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione lub na po-
trzeby utworzenia centrów usług społecznościowych 
(Działanie 10.2 RPO WSL);

• rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
(Działanie 10.3 RPO WSL);

• poprawa stanu środowiska miejskiego 
(Działanie 10.4 RPO WSL – wsparcie za pomocą instrumentów finansowych).
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Portal Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju www.mir.gov.pl

Serwisy poświęcone poszczególnym programom operacyjnym: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój www.power.gov.pl
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój www.poir.gov.pl
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl
Program Operacyjny Polska Cyfrowa www.popc.gov.pl
Program Operacyjny Polska Wschodnia www.polskawschodnia.gov.pl
Program Operacyjny Pomoc Techniczna www.popt.gov.pl
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej www.ewt.gov.pl
Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Śląskiego www.rpo.slaskie.pl

Pozostałe serwisy regionalne: 
Europejski Fundusz Społeczny w woj. śląskim www.efs.slaskie.pl 
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach www.efs.wup-katowice.pl
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa  
Śląskiego w latach 2007–2013 www.rpo2007-2013.slaskie.pl

Gdzie szukać informacji o Funduszach 
Europejskich?
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Skorzystaj z usług Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w województwie 
śląskim

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 23
40-037 Katowice
tel. 32 77 40 172 / 193 / 194
e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl
Punkt czynny: pon. 7:00-17:00, wt.-pt. 7:30-15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała
tel. 33 496 02 01 / 33 475 01 35
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl
Punkt czynny: pon. 8:00-18:00,  
wt.-pt. 8:00-16:00

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Rybniku 
ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik
tel. 32 431 50 25 / 32 423 70 32
e-mail: lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl 
Punkt czynny: pon. 7:00-17:00,  
wt.-pt. 7:30-15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Częstochowie
Al. NMP 24 lokal 1, 42-202 Częstochowa 
tel. 34 360 56 87 / 34 324 50 75
e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl 
Punkt czynny: pon. 7:00-17:00,  
wt.-pt. 7:30-15:30

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Sosnowcu 
ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 263 50 37 / 32 360 70 62
e-mail: lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl 
Punkt czynny: pon. 7:00-17:00,  
wt.-pt. 7:30-15:30


