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1.  
Numer i nazwa osi priorytetowej 

I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 

2.  
Cel tematyczny 

wych, rozwoju technologicznego i innowacji 

ieniu do EFMR) 

3.  
 

1. -roz  

2.  

3.  

4.  

4.  
Syntetyczny opis osi priorytetowej 

 

-  W budowie gospodarki 

-

 

badawczo-  

zwoju i  
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Wsparcie infrastruktury i  

h, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. 

regionalnej strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji województwa 
zachodniopomorskiego. 

Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu budowany jest w 

-rozwojowych, nowe technologie i wynalazki 

 

 

5.  
 

  

6.  
Fundusz (nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu  ZIT SOM ZIT KKBOF 

EFRR 309 900 000 16 000 000  8 350 000  

7.  
 

  

8.  
 

Nie dotyczy  
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1.1 Projekty badawczo-  

9.  Nazwa i krótki opis dz  

1.1 Projekty badawczo-  

 
Finansowa -

 
ce B+R prowadzone w 

 
nej dla wypracowanych 

 
Wsparcie jest skierowane zarówno do -
badawczo-  

 rozwojowych elementem projektu r
1.1 typ projektu 2 
kwalifikowalnych projektu. -rozwojowej z innymi 

. 
o-rozwojowych z jednostkami B+R 

-rozwojowych 
/technologii produkcji /jej przetestowanie.  

-rozwojowej do regionalnej 
gospodarki. 
badawczymi. 

produk -rozwojowych i 
transferów technologii.  

  
 

 

przede wszystkim 

województwa zachodniopomorskiego.

ry inteligentnych specjalizacji.  

-rozwojowych lub transfer wyników prac badawczo-
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spinout). 
  

  

10.   

1.  

11. Kategorie interwencji 

 002 Procesy badawcze i  
062  

 
 gospodarce niskoemisyjnej i 

zmiany klimatu 

12.   

1.  
2.  
3.  
4. , 
5. . 
6. Liczba wprowadzonych innowacji [szt.], 
7.  

13.   

1.  
2.  
3.  
4. ], 
5. Liczba realizowanych projektów B+R [szt.], 
6. , 
7.  
8. ia produktów nowych dla firmy (CI ) [szt.], 
9.  

14.  Typy projektów  
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1. Ma e projekty B+R 
2. Projekty badawczo- ukierunkowane na  e wyników prac B+R  

15.  Typ beneficjenta  

Typ projektu 1: 

  
Typ projektu 2: 

  

 partnerstwa naukowo- orstwo. 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

Nie dotyczy  

18.  Alokacja 

 38 071 000 EUR 

19.    

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy  

21.   

Tryb konkursowy 
Podmiot odpowi    
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   

22.   

Typ projektu 1  
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 waniaTyp projektu 2 - 
 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.  Dopuszczalna mak  

Nie dotyczy  

25.   

Typ projektu 1  nie dotyczy 
Typ projektu 2: 

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Typ projektu 1: 
ie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014 2020. 
 
Typ projektu 2: 

-2020 
015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014 2020. 
e 

procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 2020 
 

nej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020  
 



I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
-  

Strona 12 z 514 
 

wego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

28.   

Typ projektu 1  85% 
Typ projektu 2: 

1. z dnia 17 
 

 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku  

 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;  

  

 Komisji (UE) nr 651/2014. 
2. d

znym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  50% 

3. ach partnerstwa naukowo-
odarczej tj.w 

on pomocy publicznej : 100%.  

 45%   

 55%   

29.  
 

100%  

30.   

Typ projektu 1  15% 
Typ projektu 2   .  

31.   

Nie dotyczy 

32.   

Ma  wynosi 9 000 : 
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- maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych komponentu badawczo  rozwojowego wynosi 5 000  
- ksza  000 w ramach którego przewidziano wydatki kwalifikowane na 
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9.   

1.2 Rozwój infrastruktury B+R  
podejmowania i -rozwojowej lub 

poprzez tworzenie i roz  
  
 

Ma ona -  w obszarach 
 

 
sowania w gospodarce). 

-
 

 -
rozwojowych.  

-rozwojowych w obszarach inteligentnych specjalizacji Pomorza 
Zachodniego. 

-
-

lub 
badawczych). 
Wsparcie w ramach d ów 

-rozwojowej do regionalnej gospodarki. 
 

 
-

Potrzeba realizacji tego typu 

 

 
Z punktu widzenia Instytucji Otoczenia Biznesu tego typu inwestycja mus

 
Instytucja Otoczenia Biznesu musi zapewni  
w  
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10   

1. -  . 

11. Kategorie interwencji 

 056 Inwestycje  
awczymi i innowacyjnymi 

 
 gospodarce niskoemisyjnej i 

na zmiany klimatu 

 

12   

1. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej [szt.], 
2.  

13   

1.  
2.  
3. -  
4.  
5. Liczba wspartych laboratoriów badawczych [szt.], 
6.  

14  Typy projektów  

1.  
2. Tworzenie i rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsi  

15  Typ beneficjenta  

Typ projektów 1: 
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Typ projektów 2: 

 instytucje otoczenia biznesu. 1, 

 konsorcja naukowo- . 

16  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17   

Nie dotyczy 

18  Alokacja 

  4 769 765   EUR 

19   

Nie dotyczy 

20  Instrumenty terytorialne  

Nie dotyczy 

21   

Tryb konkursowy 
 achodniopomorskiego   

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   

22   

Maksy  
 

  

                                                                    
1 
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23  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

  

24  Dopuszczalna maksymalna w  

Nie dotyczy  

25   

 
 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

 System zaliczek zostan  

27  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

Typ projektów 1: 
 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020  
nalnych programów 

operacyjnych na lata 2014 2020. 
kosprawnej kogeneracji oraz na 

egionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
Typ projektów 2: 

nej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020  
Wydatki kwalifikowane w ramach cross  financingu: 

onalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020. 

28  Maksymalny % poziom  
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29  
 

 
 

 

30   

 
 

  

31   

Nie dotyczy  

32  Minimalna i  

Nie dotyczy 
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1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej 

9.   

1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej 

- eligentne 
 

wykorzystywana do realizacji 
projektów badawczych. 

 na zasadach przejrzystych 
i  

 
1.  
2.  
3. rzecz  
4. istotnym znaczeniem dla gospodarki regionalnej, 
5.  

Zastosowane 
nych przez jednostki 

 
-

zastosowanie w gospodarce. 
Finansowanie infrastruktu zo-
rozwojowego. Udzielenie wsparcia 

 

10.   

1.  poprzez inwestycje w infr  

11.  Kategorie interwencji 

  

12.   

1.  
2. Przychód  
3.  
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4. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej [szt.]. 

13.   

1. Liczba jednost  
2. Liczba wspartych laboratoriów badawczych [szt.], 
3. -  
4.  

14.  Typy projektów  

1.   

15.  Typ beneficjenta  

  

 jednostki naukowe,  

 konsorcja naukowo-  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

 -  

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

11 067 500EUR 

19.   

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy 
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21.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabór  

Tryb konkursowy 
 

 kluczowe prze

Kontraktem Terytorialnym.  
 regionalnego, ministra 

.
Kontrakcie Terytorialnym. 

   
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów     

22.   

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy  

25.  ) 

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

a w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 

ury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
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operacyjnych na lata 2014 2020. 

28.   

Intensywno  
 

 
85% - wydatki kwalifikow  

29.  
 

 
atu). 

85% -  

30.   

 je pomocy za zgodne z rynkiem 
 

15% -  

31.   

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy  
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9.   

 

projektów badawczo- 2020.  

 
wództwa 

zachodniopomorskiego. 
Efektem tak adawczo-

 

 

  

  

 zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego. 
-

- -

 
cje w których wdr

adawczo-rozwojowych. Dodatkowo premiowane 
-rozwojowych lub transfer wyników prac badawczo-rozwojowych z uczelni 

realizowane przez ff i spinout). 

10   

1. -  

11. Kategorie interwencji 

  
  

 gospodarce niskoemisyjnej i 
 



I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
 

Strona 24 z 514 
 

067 n-off i spin-out) 

 

12   

1.  
2.  
3. Liczba wprowadzonych innowacji [szt.], 
4.  

13   

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  firmy (CI ) [szt.], 
6. , 
7.  [szt.]. 

14  Typy projektów  

1.  

15  Typ beneficjenta  

  

16  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

Nie dotyczy 

17   

 Nie dotyczy  

18  Alokacja 

 400 000EUR 
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19    

Nie dotyczy  

20   

Nie dotyczy  

21   

Tryb konkursowy 
Podmiot o    
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   znego. 

22   

Nie dotyczy 

23  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

 

24   

Nie dotyczy  

25   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

 System zaliczek zostanie uregulowany  

27  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

egionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 
w zakresie wzmacniania 
2014-2020  
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tury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014 2020. 

28   

55%  mi  
45%   

29  
 

55%   
45%   

30   

45%   
55%  a 

31   

Nie dotyczy  

32   

 
10 000 000PLN 
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1.5 Inwest  

9.   

  
 specjalizacji lub 

inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.  
nietechnologicznych

hnologicznych poprzez 
inwestycje  

  
  
 zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego. 

 
Plan ch poszczególnym specjalizacjom konkursów 

  
 

Planuje się także organizację konkursów z zastosowaniem pomocy zwrotnej realizowanej w modelu, w którym wsparcie udzielone przedsiębiorstwu na 

realizację inwestycji staje się bezzwrotne pod warunkiem utrzymania poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwie w okresie do 24 miesięcy od 

zakończenia realizacji projektu. W przypadku obniżenia poziomu zatrudnienia we wskazanym okresie, wysokość zwrotu wsparcia będzie obliczana 

adekwatnie do skali zmiany zatrudnienia. Szczegółowe procedury i zasady w zakresie pomocy zwrotnej zostaną przedstawione na poziomie regulaminu 

naboru wniosków o dofinansowanie. 

 

10.   

 

11. Kategorie interwencji 

  
 spin-off i spin-out) 

12.   

1. Liczba wprowadzonych innowacji [szt.], 
2. Wzrost zatrudnien  
3. . 
4.  
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13.   

1. Liczba p  
2.  
3.  
4. tych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI ) [szt.], 
5. , 
6.  
7. Liczba przeds -   CV26 

 

14.  Typy projektów  

1.  

15.  Typ beneficjenta  

 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

Nie dotyczy  

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

99 700 000 EUR 

19.   

Nie dotyczy  

20.  czy) 

Nie dotyczy  
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21.   

Tryb konkursowy 
 morskiego   

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów    

22.   

Maksymalna kwota dofinansowania projektu  4 000 000 PLN. 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.   

Nie dotyczy  

25.  Warunki  

) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

nej w ramach celu tematycznego 3 
w zakresie wzmacnia lata 
2014-2020  

 2014-2020 
rawie udzielania pomocy de minimisw ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014 2020. 
kosprawnej kogeneracji oraz na 

pr -2020. 

28.   
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45%  
55% mikro i ma   

29.  
dotyczy)  

45%   
55%   

  

30.   

55%   
45%   

31.   

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy 
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9  a  

 

 
 

1.  
2. Wsparcie dla inwestorów 

 
Minimalna liczba miejsc pracy utworzona w wyniku realizacji projek : 
- w ramach typu 1-10 etatów (EPC); 
- w ramach typu 2 - 100  etatów (EPC).  

 ocesowej co 
najmniej na poziomie firmy.  

inwestycje w grunty, budynki, budowle, 
prawne czy  ch do budowy/rozbudowy wykreowania nowego lub zasadniczo 

, których realizacja prowadzi 
pracy.   

 w ramach typu 1: atkowo 
 

 

  na rzecz beneficjenta. 

10   

zby miejsc pracy  

11. Kategorie interwencji 

 001 Ogólne inwestycje produkc  
 spin-off i spin-out) 

 

12   

1. , 
2. Liczba wprowadzonych innowacji [szt.]. 
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13   

1.  
2.  
3.  
4.  
5. , 
6. orstw wspartych w zakresie ekoinnowacji [szt.]. 

14  Typy projektów  

1.  
2. Wsparcie dla inwestorów 

15  Typ beneficjenta  

 

16  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

Nie dotyczy 

17  Instytucja p  

Nie dotyczy 

18  Alokacja 

27 732 648  EUR 

19   

Nie dotyczy  

20   

Nie dotyczy  
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21   

Tryb konkursowy 
   

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów    

22   

Typ projektów 1: 
Kwota do  

 10 miejsc pracy  do 2 000 000 PLN dofinansowania, 

  do  
 10 000 000 PLN. 

Typ projektów 2: 
Minimalna liczba miejsc  pracy utworzona i obsadzona w wyniku realizacji projektu : 100 miejsc pracy. 

 10000 000 PLN a do 15 000 000. 

23  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

 

24   

Nie dotyczy  

25   

 i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

 nej w ramach celu 
tematycznego 3 w zakres
operacyjnych na lata 2014-2020  
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h na lata 2014-2020 
015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014 2020.  
kosprawnej kogeneracji oraz 

-2020. 

28.  

 

 

45%   
55%  

29.  
 

45%   
55%  

30.   

55%   
45%   

31.  Minimalna i maksymaln  

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy  
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nego (SOM) 

9.   

  

 
a, sp

 

  

  

 zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego. 
ojekty realizowane w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku. 

o. 

10.   

1.  

11. Kategorie interwencji 

  
-off i spin-out) 

12.   

1. Liczba wprowadzonych innowacji [szt.], 
2.  
3. Wzr . 

13.   

1.  
2.  
3. Inwestycje pry  
4.  
5. owych dla rynku (CI ) [szt.], 
6.  
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14.  Typy projektów  

1.   

15.  Typ beneficjenta  

 OM 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

Nie dotyczy 

17.   

SSOM 

18.  Alokacja 

5 000 000EUR 

19.   

Projekty wsp s
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

20.   

 

21.   

Tryb konkursowy 
ektów  

 
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów    

22.   

strategii ZIT dla SOM. 
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23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.  datków kwalifikowalnych 

Nie dotyczy  

25.   

Ro  

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

nej w ramach celu tematycznego 3 
ów operacyjnych na lata 

2014-2020  
015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014 2020.  
kosprawnej kogeneracji oraz na 

-2020. 

28.   

45%   
55%   

29.  
 

45%   
55%  
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30.   

55%   
45%   

31.  Minimalna i maksym  

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy 
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- - kiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) 

9.   

- -  
 

- -  

 

  

  

 zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego. 
 

- - ogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. 

10.   

1.   

11. Kategorie interwencji 

 001 Ogólne inwestycje produkcyjne  
 spin-off i spin-out) 

12.   

1. Liczba wprowadzonych innowacji [szt.], 
2.  
3. . 

13.   

1.  
2.  
3.  
4. ch dla firmy (CI ) [szt.], 
5. , 
6.  

14.  Typy projektów  
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1.   

15.  Typ beneficjenta  

  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

Nie dotyczy 

17.   

Gmina Miasto Koszalin 

18.  Alokacja 

5 000 000EUR 

19.   

s
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

20.   

 

21.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego z  

Tryb konkursowy 
  

 ZIT dla KKBOF.Gmina Miasto  
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów    

22.  Limity i  

- - po 
opracowaniu strategii ZIT dla KKBOF. 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  
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Nie dotyczy  

24.   

Nie dotyczy  

25.   

W przypa
 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

nej w ramach celu tematycznego 3 

2014-2020  

-2020 
onalnych programów 

operacyjnych na lata 2014 2020.  
kosprawnej kogeneracji oraz na 

nych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

28.   

45%   
55%   

29.  Maksymalny % poziom dofinansowania 
 

45%   
55% mikro i m  
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30.   

55%   
45%   

31.   

Nie dotyczy 

32.  Minimalna i  

Nie dotyczy  
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9.   

owe 
regionie. Poprawa 

wchodzenie na nowe rynki. 

ocesy informatyzacji 
 stosowanie technik informacyjno-

(B2C). 
inansowej 

spowodowa -19. 
szy. Jego zadaniem 

owych (wybieranych w drodze konkursu/przetargu) instrumentów finansowych. 

10.   

1.   

11. Kategorie interwencji 

  
 spin-off i spin-out) 

-biznes i sieciowe procesy 
 

12.   

1. Liczba wprowadzonych innowacji [szt.], 
2.  
3. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [szt.]. 

13.   

1.  
2.  
3.  
4.  
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5.  
6. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 [przedsiębiorstwa] – CV27 
7. Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 

[przedsiębiorstwa] – CV23 

14.  Typy projektów  

  

15.  Typ beneficjenta  

 Bank Gospodarstwa Krajowego 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.   

Nie dotyczy  

18.  Alokacja 

84 167 352  EUR 

19.   

- - Wzmocnienie procesu 
wsparcia f - 

-szkoleniowe 

20.  Instrumenty terytorialne (je  

Nie dotyczy  

21.   

Tryb pozakonkursowy 
  Zachodniopomorskiego  
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22.   

Nie dotyczy  

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.  jako % wydatków kwalifikowalnych 

Nie dotyczy  

25.   

Nie dotyczy 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020. 

ch 
2020 

kosprawnej kogeneracji oraz 
na pr -2020. 

28.   

 86,78 % 

29.  Maksymalny % poziom dofinansowani
 

86,78% 
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30.  eficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych  

 13,22% 

31.   

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy  

33.  

 

Kwota alokacji  

84 167 352 EUR 

34.   

szy.  
. 

35.   

  

 -inwestycyjne,  

  

 -rozwojowych. 

 -19 

36.  Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych 
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1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego 

9.   

1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego 
Celem ws

 

 
greenfield 2 

prowadzenia i rozwoju 
N

. 
owych, pokolejowych, powojskowych i 

cy.  
 

 prowadzeniu prac studyjno-  

  

  

 u orców, 
 

  
 
Strefa inwestycyjna to w  

ania przestrzennego  lub studium 
 

funkcji mieszkaniowych i handlowych oraz funkcji kompleksów turystycznych, rekreacyjnych, hotelowych, gastronomicznych i konferencyjnych.  

technologicznyc  
 terenie JST infrastruktury 

danego typu lub gdy inwestycja wynika ze specyficznych potrzeb zainteresowanych inwestorów. 
jnych. 

                                                                    
2rozumianych jako tereny niewykorzystywane dotychczas po  
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potrzebowania ze 

anym ter
lnym podmiotom 

 

10.   

1.   

11.  Kategorie interwencji 

  
 

12.   

1. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.], 
2.   

13.   

1. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha]. 

14.  Typy projektów  

1.  

15.  Typ beneficjenta  

  

 jednostki organizacyjne jst, 

  

 .  
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16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

 2 293 000EUR 

19.    

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy 

21.   

Tryb konkursowy 
Podmiot odpowiedzialny za n    
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów     

22.  Limity i  

1.  wydatków 
kwalifikowalnych).  

2. 
 

p równo na etapie 
u (mechanizmy proporcjonalnego 

ych 
 

3. 2022 

 .  
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23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.  alifikowalnych 

Nie dotyczy  

25.   

nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

 y dokument. 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

Nie dotyczy  

28.   

85%  

29.  Maksymalny % 
 

85%,   

30.   

15% 

31.   

Nie dotyczy 
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32.   

Nie dotyczy 
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1.11 Tw tarnego 

9.   

1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strateg  

 
 

 
3 

prowadzenia i rozwoju 
N

. 
 pokolejowych i 

 
Realizowane w ramach  

 prowadzeniu prac studyjno-  

  

  

 elementów infrastruktury 
 

 cy. 
 
Strefa inwestycyjna to w

 

 

 

 

                                                                    
3  
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10.   

1.   

11.  Kategorie interwencji 

  
 

12.   

1.  
2. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.]. 

13.   

1. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha]. 

14.  Typy projektów  

1.   

15.  Typ beneficjenta  

  

 jednostki organizacyjne jst, 

  

 . 
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16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

SSOM 

18.  Alokacja 

11000 000 EUR 

19.  tyczy) 

s
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

20.   

  

21.   

Tryb pozakonkursowy 
Podmiot odpowiedzia   

 
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów    

  

22.   

1. , 
wydatków kwalifikowalnych projektu) .  

2. pieranych w ramach 
 

zmy proporcjonalnego 
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3. 2022 
propo ,a 

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.   

Nie dotyczy  

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy  

28.   

85%  

29.  
 

85%  

30.   

15%  
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31.  Minimalna i maksymalna wart  

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy  
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1.12 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dl - -  

9.   

- -
Obszaru Funkcjonalnego 

- -  
 

 
4 

zby nowych inwestycji 
prowadzenia i rozwoju 

N ast tworzenia nowych stref inwestycyjnych typu 
. 

, pokolejowych i 
popegeerowskich. Tereny te odpowiednio przystosowane s

 
 

 prowadzeniu prac studyjno-  

  

  

 w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej 
 

  
 
Strefa inwestycyjna to wyd  

  lub studium 
 

az funkcji kompleksów 
turystycznych, rekreacyjnych, hotelowych, gastronomicznych i konferencyjnych.  

 
a terenie KKBOF 

                                                                    
4  
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infrastruktury danego typu lub gdy inwestycja wynika ze specyficznych potrzeb zainteresowanych inwestorów. 
jnych. 

.  
 

 
dozbrojenie konkretnej strefy.  

potrzebowania ze 
 

 

10.   

1. ref inwestycyjnych na terenie KKBOF. 

11.  Kategorie interwencji 

  
 

12.   

1.  
2. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.]. 

13.   

1. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha]. 

14.  Typy projektów  

1.   

15.  Typ beneficjenta  

  

 jednostki organizacyjne jst, 
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16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

Gmina Miasto Koszalin 

18.  Alokacja 

3 350 000 EUR 

19.  li dotyczy) 

s
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

20.   

Dz  

21.   

Tryb pozakonkursowy 
Podmiot odpo   

 
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów    

22.   

 
pieranych w ramach 

 
arówno na etapie aplikowania 

 
2022 
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ych terenów,a
 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy  

25.   

 
 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy  

28.  Maksym  

85%  

29.  
 

85% 

30.   

15% 

31.   

Nie dotyczy 
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32.  M  

Nie dotyczy 
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9.   

1.13 Tworz  
 

 

 

anicach. 
 

, pokolejowych i 
pope

 
 

 prowadzeniu prac studyjno-  

  

  
 

 ch przeds
 

 adaptacji budynków  
 

 
enie lub studium 

zagospodarowania przestrzennego gmi
funkcji mieszkaniowych i handlowych. 

 i i inkubatorów 
 

a obszarze obj
infrastruktury danego typu lub gdy inwestycja wynika ze specyficznych potrzeb zainteresowanych inwestorów. 

jnych. 
Zaplanowa  
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e konkretnej strefy.  
ycji transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, 

 
potrzebowania ze 

 
lnym podmiotom 

 

10.    

1. . 

11.  Kategorie interwencji 

  
089 Rewaloryzacja ob  

12.   

1.  
2. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.]. 

13.  L  

1. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha]. 

14.  Typy projektów  

1. . 

15.  Typ beneficjenta  

 ,  
 jednostki organizacyjne jst,  
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16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

7 207 000EUR 

19.   

ranym Kontrakcie 
Sam  

20.   

-  KS ma 
na celu jednolity gospodarczy rozwój danego obszaru  

21.   

Tryb konkursowy 
Podmiot odpowiedzialny   

 
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   Wy  

22.   

lub regulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
Wytycznych Mi uropejskiego 

-

 
1. wydatków 

kwalifikowalnych).  
2. pieranych w ramach 
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zmy proporcjonalnego 

 
3. 2022 

,a 
 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy  

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy  

28.   

85%  

29.   
 

85%,  
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30.   

15% 

31.  Minimalna i maksymalna  

Nie dotyczy 

32.   

Nie dotyczy 
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9.  Nazwa i k  

 
 

Realiz  
projekty badawczo-

hodniopomorskiego, 
we, ukierunkowanego na rozwój inteligentnych i regionalnych specjalizacji. 

-
terytorialnego. 
W tym celu w ramach d  

 
 

  

 

-rozwojowej z jednostkami naukowymi, szeroko rozumiane otoczenie biznesowe, itp.), 

 
 

 ymi, w tym m.in. poprzez przygotowywanie 
gospodarczych , 

 

10.   

1. odniopomorskiego.  

11.  Kategorie interwencji 

  

12.   

1. Liczba kontraktów handlowych zagranicznych pod  
2. Liczba potencjalnych inwestorów, do których Beneficjent dotrze z oferta inwestycyjna regionu [szt.], 
3.  
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13.   

1. -  
2.   
3.  
4. L -promocyjnych o charakterze krajowym [szt.] 
5. . 

14.  Typy projektów  

1. . 
2.  projekty partnerskie  

15.  Typ beneficjenta  

I typ projektu: 
Województwo Zachodniopomorskie  
 
II typ projektu: 
Lider projektu : Województwo Zachodniopomorskie  
Partner projektu: Instytucja Otoczenia Biznesu wybrana zgodnie z art. 33 Ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

-2020. 
 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

8 038 000EUR 

19.   

Nie dotyczy 
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20.  Instrumenty tery  

Nie dotyczy 

21.   

Tryb pozakonkursowy  
 Województwa Zachodniopomorskiego   

 

22.   

Nie dotyczy 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.   

Nie dotyczy  

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020  d  

28.  Maksymalny % poziom dofi  

100%  
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29.  
 

100%  

30.   

Nie dotyczy  

  

31.   

Nie dotyczy  

32.  Mi  

Nie dotyczy  
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9.   

 

 

 
s  

ecjalizacji zachodniopomorskiej 
ych strategii ekspansji na 

rynki zagraniczne.  

10.   

gospodarczej. 

11.  Kategorie interwencji 

 rojektowania) 

12.   

1.  
2.  
3. rynki zagraniczne na skutek otrzymania wsparcia[szt.], 
4.  
5.  

13.   

1.   
2. -  
3. -promocyjnych o charakterze krajowym [szt.], 
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  



I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
5  

Strona 72 z 514 
 

14.  Typy projektów  

1.  
 

ki zagraniczne (której 

 

 
 rcy 

 

 przygotowania do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych, 

 -wystawienniczych w charakterze wystawcy, 

 nymi kontrahentami, 

 
 

 doradztwa w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych,  

 doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych, 

  
 

2.  

idualnie. Warunkiem 
koniecznym realizacji tej form  

 

 

 

 odowej imprezie targowo-wystawienniczej (nie w charakterze wystawcy) lub z pokazami, 
 

 przygotowanie (poprzez np. mentoring, coaching) do profesjonalnej prezentacji i spotkania z potencjalnymi kontrahentami na rynku docelowym, 

  
3.  

ncie rynku, specjalizacji) i 
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ic

 
 

ugim pozio
wsparcia do uczestników projektu  
traktowania.  

15.  Typ beneficjenta  

Typ 1: 

  
Typ 2, 3: 

 Instytu . 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

3 000 000 EUR 

19.  Mechanizmy p  

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy 

21.   przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy 
 art. 35 Ustawy z dnia 11 lipca 
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2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polit -2020RPO WZ. 
  /Beneficjent 

 
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów    

22.   

w ramach typu 1 oraz 
kwoty 150 000PLN, 

 000 PLN. 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy  

25.   

. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

-2020 
Roz lnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020. 

28.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnychna poziomie projek  

85% 
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29.  
 

85%  

30.   

15%  

31.   

Nie dotyczy 

32.   

Nie dotyczy  
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9.   

 

-rozwojowych. 
 

  

 u Instytucji Otoczenia Biznesu. 
 

ch przez Instytucje 
 

 doradztwo w zakresie transferu technologii, 

 

 

 wsparcie w tworzeniu 
konsorcjów naukowo-  

 y rynkowe, badania marketingowe, 
analizy FTO), 

 
-pomiarowej lub kwalifikac  

 
(m.in. przygotowanie biznesp  

 doradztwo w zakresie  

 doradztwo w zakresie opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne  
specjalizacji regionu. 

 

 
 
W ramach drugiego typu projektów wspierane  jako IOB) 

specjalistycznych ch rozwoju sfery 
B+R+I  
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ie transferu technologii, projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, innowacji ukierunkowanych na 
 

 

 
 

 
j, 

znych baz danych 
patentowych), 

 doradcze  w zakresie B+R, w tym wsparcie tworzenia 
partnerstw naukowo-   

 
schemató  

 doradcze 
 biznesowymi i naukowymi) 

 chnologii (m.in. 
przygotowanie biznesplanów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w neg  

 

ealizacji projektu.P
rtyfikatami, 

europejskich/  
ego województwa, z 

z
 

Instytucji Otocznia Biznesu 
zapotrzebowanie ze strony rynku), 
nowych/udoskonalonych uruchomienia  

lub/i min. 24  Centra Transferu Technologii 
-rozwojowej i komercjalizacji Uczelni w 

 
 :  

  

 

 

 
monitorowania potrzeb klientów), 
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 przygotowanie oferty rynkowej (np. testowanie, 
 

 
 

 
 

 

 monitorow  do 
. 

 
ojekty realizowane w partnerstwach lub 

zenia 
 

10.   

1. g Instytucji Otoczenia 
Biznesu  

11.  Kategorie interwencji 

  

12.   

 
1.   

13.   

Typ projektu 1: 
1.  
2.   
3.  
4.  

Typ projektu 2: 
1.  
2.  
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14.  Typy projektów  

1.  
2. u Instytucji Otoczenia Biznesu. 

15.  Typ beneficjenta  

Typ projektu 1:  

  
Typ projektu 2: 

Instytucjami Otoczenia Biznesu:  

  

 prowadzone przez Uczelnie Centra Transferu Tech   

  

 Inkubatory Technologiczne 

 Parki Naukowo  Technologiczne 

 Park  

  

 Agencje Rozwoju Regionalnego lub Lokalnego 

  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

2 165 000  EUR 

19.   

Nie dotyczy 

20.   
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Nie dotyczy  

21.   

Tryb konkursowy 
o, o którym mowa w art. 35 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

2020RPO WZ. 
 

 dztwa Zachodniopomorskiego  
 

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów    

22.  Limity i ogr  

1. w ramach 1typu projektów: 50 000,00 PLN, 
2. W ramach 2 typu projektów maksymalny okres realizacji projektuwynosi co do zasady2 lata em 

. 
3. 

za  
pomnieszany w oparciu  poziomie regulaminów 
naboru wniosków o dofinansowanie. 

23.   Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy  

25.   

o i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 
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27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 2020 
onalnych programów 

operacyjnych na lata 2014 2020. 

28.  Maksy  

Typ projektu 1:  

 85%  
Typ projektu 2:  

 85%  

29.  
 

Nie dotyczy 

30.   

Typ projektu 1:  

 15% 
Typ projektu 2: 

 15% 

31.   

Nie dotyczy  

32.   

1 typu projektów wynosi 5000 PLN.  
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9.   

  

specjalizacji regionu.  
hnologiczne, powinny 

 
1. 

 

 
cji nowych klientów, analizy ryzyka, itp., 

  

  

 powe; 
2. -

dla tej fazy rozwoju firm instrumenty wsparcia jak m.in. szkolenia, warsztaty, doradztwo, coaching, mentoring; 
3. ników B+R. 

 

 
gospodarczej.  

ji.  

 

 

 
utworzenia wzorcowni, prototypowni   

  
projektu, 

  

  

  

 (rozumianym jako 
gmina, powiat, obszar funkcjonalny miasta   
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 zego finansowania i wykorzystania 
infrastruktury. 

10.   

1. rozwoju. 

11.  Kategorie interwencji 

 067 Rozwój -off i spin-out) 

12.   

1.  
2.  

13.   

1.  
2. Liczba wspiera  
3.  
4.  
5.  
6.  

14.  Typy projektów  

1. Kompleksowe wsparcie inkubacji, 
2. Programy akceleracyjne, 
3.  

15.  Typ beneficjenta  

Typy projektu 1,2: 

   

 stw 
Typ projektu 3: 

 Bank Gospodarstwa Krajowego 
16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

Nie dotyczy  

18.  Alokacja 

4 962 000EUR 

19.  tyczy) 
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omorza Zachodniego 
-  poprzez instrumenty finansowe, 1.17 - 

- 
zej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe 

20.   

Nie dotyczy  

21.   

Typ projektu 1,2: 
Tryb konkursowy 

   
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   Strategicznego.  
Typ projektu 3: 
Tryb pozakonkursowy 

  
 

22.   

Typ projektu 1: 

  
Typ projektu 2: 

 ko w jednym 

 
10000 PLN  

Typ projektu 3: nie dotyczy 
23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.   

Nie dotyczy  

25.   

a 17 grudnia 2013 r. 
W typie projektu 3  nie dotyczy 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

 nduszu Funduszy 
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27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

onalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020   

 
2020 

28.   

85%  

29.  
 

85% 

30.  kwalifikowalnych  

W typie projektu 1 i 2 - 15 % . 
Ostatecznego Odbiorcy przekazanego dla/na rzecz Ostatecznego Odbiorcy. 

31.  Minimalna i maksyma  

nie dotyczy 

32.   

nie dotyczy  

33.  

 

 

4 500 000 EUR 

34.  Mechani  

szy.
. 

35.   

 

36.  Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych 
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1.18Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji 

9.   

1.18  Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji 
 

Zarówno projekty badawczo-   
konsekwentnej strategii tworzenia i rozbudowy region
województwa.  

 B+R+I, wzmocnienie 
efekt

 
R ywania w oparciu o 

. Powstanie spój
anizmów informacji i 

 

 
Wsparcie zie o j osi priorytetowej 

rach inteligentnych 
opytu na innowacje w regionie. 

 
 

 Forum Innowacji Pomorza Zachodniego  
inteligentnych specjalizacji regionu, 

  
 -rozwojowo-

 
 

ukierunkowanych na wsparcie innowacji ( w tym poprzez studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne, zapewnienie 
wa,  itp.), 

analizie rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu oraz poszukiwaniu nowych obszarów rozwojowych zachodniopomorskiej gospodarki. 
10.   

wacji 

11.  Kategorie interwencji 
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 062 Transfer technologi  

12.   

Nie dotyczy 

13.   

 
Liczb  

-19 [szt.]- CV33.] 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 [PLN] – CV30 

14.  Typy projektów  

 

15.  Typ beneficjenta  

Województwo Zachodniopomorskie 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

 3 976 735  EUR 

19.  czy) 

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy 

21.   

wyboru  projektu w trybie nadzwyczajnym - zgo
-19 w 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 694) 

Tryb pozakonkursowy 
ektów    

  
22.   

Nie dotyczy 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  
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Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 

25.   

Nie dotyczy 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

onalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020   

28.   

100% 

29.  
 

100% 

30.   

Nie dotyczy 

31.  Minimalna i maksymal  

Nie dotyczy 

32.   

Nie dotyczy 
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1.19 w walce ze skutkami epidemii COVID-19 

9.   

 
1.19   w walce ze skutkami epidemii COVID-19 
 

sowymi, któ

epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja  

P Powoduje to 

 

owanie pr

jednolite i uproszczone.  

   

 

Beneficjent P rotowy dla 

zachodniopomorskiego albo 

    

 

 dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Metodolog braku 

-

mierzonej   

 

 

sparcie.   
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 potwierd twa 

zachodniopomorskiego.  

 

 

 
 

10.   

-19 

11.  Kategorie interwencji 

  
 

12  

 poziomie udzielania wsparcia: 
1. -  

 
9.  u 

1.  
2.  
3. -19 (WLWK 1057); 
4. -  
5. - - PLN) (CV 20)  

10.  Typy projektów  

-19 

11.  Typ beneficjenta  

Beneficjent projektu grantowego: Województwo Zachodniopomorskie   

12.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

13.   

Nie dotyczy 
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14.  Alokacja 

12 000 000 EUR 

15.   

Nie dotyczy 

16.  Instrumenty ter  

Nie dotyczy 

17.   

nadzwyczajny - 
-19 w 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 694) 

ealizacji programów w zakresie 
 

 
Podmiot odpowiedzialny za wybór Beneficjenta projektu grantowego   Województwa Zachodniopomorskiego   
 
Pomiot odpowiedzialny za nabór  Beneficjent projektu grantowego  

18.   

boru lub 

-  

 

 

 
19.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy 

21.   

Nie dotyczy 

22.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

23.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 
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cji lub pomocy zwrotnej w ramach 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu ws -19 (Dz. U. poz 773, program 

pomocowy SA. 57015)  dotyczy wsparcia przekazywanego  na tzw. drugim poziomie  

24.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowal  

100% 

25.  
  

100% 

26.   

Nie dotyczy 

27.   

Nie dotyczy 

28.   

Nie dotyczy 
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1.  
Numer i nazwa osi priorytetowej 

II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 

2.  
Cel tematyczny 

 

3.  
 

1.  

2.  

3.  

4.  

4.  
Syntetyczny opis osi priorytetowej 

  emisji CO2. 
2  
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energetycznej. 

isji CO2, jak i innych 

Transportowej KE. 

5.  
 

  

6.  
Fundusz (nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu  ZIT SOM ZIT KKBOF 

EFRR 253 861 416 74 434073 21 650 000 

7.  
 

 

8.  
 

Nie dotyczy 
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2.1  

9.   

2.1   
dniopomorskiego 

województwa. Oczekiwanym efekt , co w dalszej 
i gazów cieplarnianych 

 
Wsparcie e nie zatorów, wprowadzenie  korzystania z 

oraz drogi dla rowerów 
miejskiej du do centrów miast dla 
indywidualnego transportu samochodowego. 

podejmowanych na obszarach, dl (nie dotyczy projektów z 
-promocyjnych) ( w przypadku inwestycji z zakresu transportu miejskiego), jako 

osobny dokument lub element planu gospodarki niskoemisyjnej 
niesienia lub wsk

iezmotoryzowany, 

województwa.
gospodarki niskoemisyjnej. 

ie 
 elementem transportu 

z indywidualnego samochodowego na publiczny lub indyw  
  

i centrum przesiadkowego/ 
j jest co do zasady  . 

 
-  
- obusów itp.   
- mwajowych, stacjach kolejowych lub parkingach P&R  

 

 
u transportowi publicznemu, 
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jedynie jako element projektu ob  
nego, ograniczenia 

wykorzystania samochodów osobowych, integracji g
 

danego obszaru do wyboru transportu zbiorowego oraz 
niezmotoryzowanego jako podstawowego ka 
ruchu 

 
Modernizacja czy rozbudowa systemu transportu publicznego ni

2 
energetycznej systemu transportowego. 
Realizowane inwestycjez zakresu transportu miejskiego
zastosowanie na szersza skale transportu zbiorowego, promowanie alternatywnyc
jednolitego europejskiego obszaru transportu   

 
 

 

 

kologicznych budownictwa 
pasywnego. 

  strategicznego 
 

10.   

1.  

11.  Kategorie interwencji 

 013 Renowacja infrastruktury publi  
 

informacji) 
 

a cz
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12.   

1.  
2.   
3. , 
4.  
5. - promocyjnych oraz informacyjnych [osoby]. 

 

13.  Lis  

1.  
2.  
3.  
4.  
5. Liczba utworzonych, zmodernizowanych przystanków autobusowych i tramwajowych [szt.], 
6. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.], 
7.  
8.  w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.], 
9. , 
10. , 
11. budownictwa pasywnego [szt.], 
12. [szt.], 
13. -promocyjnych [szt.], 
14. km], 
15.  [km], 
16.  [szt.], 
17.  [szt.], 
18.  

14.  Typy projektów  

1. Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w 
centrach miast. 

a/przebudowa centrów przesiadkowych, budowa i modernizacja dróg dla rowerów 
komunikacji miejskiej rów 
miast dla transportu indywidualnego, inteligentne syste  
2. Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego. 
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m. 

 
W uzasadnionych przypadkach, tzn. tam gdzie inwestycje w 

 
3.  

W ramach typu projektu  

 modernizacji  

  informacyjno- ny transport, 

 -
indywidualnego transportu 

samochodowego. 

15.  Typ beneficjenta  

  
  
 jednostki organizacyjne jst,  
  
  
  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

 
  
 43 032 602 EUR 
 

19.    
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Nie dotyczy  

20.   

Nie dotyczy 

21.  wanie protestów  

Tryb konkursowy 
  . 

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów pomorskiego  . 
 
Tryb pozakonkursowy 
 

   
a nie ma zastosowania. 

22.   

lubregulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
Wytycznych Ministra Infra  

-  

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

. 

-
 

24.  ko % wydatków kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

25.   

 61 
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26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

System zaliczek zostanie uregulowany zgodnie z wytycznymi s  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

h regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020. 

28.   

85% 

29.  
 

95% 

30.   

5% 

31.  Minimalna i mak  

Nie dotyczy 

32.   

Nie dotyczy 
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2.2  klimatu  

9.   

2.2
Obszaru Metropolitalnego 

 
ransportu miejskiego, ograniczenie ruchu drogowego w 

centrach miast, jszenia emisji 
 przez transport indywidualny.

 
Wsparcie e nie zatorów, wprowadzanie  korzystaniaz 

oraz
komunikacji miejskiej
centrów miast dla indywidualnego transportu samochodowego. 

 podejmowanych na obszarach, plan gospodarki niskoemisyjnej (nie dotyczy projektów z 
-promocyjnych)  ( w przypadku inwestycji z zakresu transportu miejskiego), jako 

osobny dokument lub jako element planu gospodarki niskoemisyjnej 

adekwatne obow ny, 
anie nowych wzorców 

.
 

wiejskim, np. p sportu 

miejskiego.  celów. 
 

- spasy, 
-  
-  

 
Inwe

 
u transportowi publicznemu,  
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korzystania transportu publicznego i niezmotoryzowanego, ograniczenia 

 
 do wyboru transportu zbiorowego oraz 

niezmotoryzowanego jako podstawowego odka 
 

mob  

2 i 
energetycznej systemu transportowego. 
Realizowane inwestycje z zakresu transportu miejskiego ie transportu w miastach m. in. takie jak: 

jednolitego europejskiego obszaru transportu   
 takich jak wybieranie 

niskoemisyjny  
W zakresie projektów do

 
strategicznego 

 

10.   

1.   

11.  Kategorie interwencji 

 013 Renowacja infr  
 

044 Inteligentne systemy transportowe (w tym wpr
informacji) 

 

 

12.   

1. , 
2. w wyniku realizacji projektów [GJ/rok],. 
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3.  
4.  
5. - promocyjnych oraz informacyjnych [osoby]. 

13.   

1.  
2.  
3.  
4.  
5. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.], 
6. Liczba utworzonych, zmodernizowanych przystanków autobusowych i tramwajowych [szt.], 
7.  
8. Liczba jednostek taboru p szt.], 
9. , 
10. , 
11. Liczba zmodernizowanych punktów  [szt.], 
12. -promocyjnych [szt.], 
13. km], 
14.  [km], 
15.  [szt.], 
16.  [szt.], 
17.  [szt.]. 

14.  Typy projektów  

1. Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w 
centrach miast. 

prze
ko

 
2. Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego. 

Jako element projektu 
 /zakupu infrastruktury jak np. budowa/zakup 

 
wsparcie projektów 

elektryczny. 
3.  

 

 modern  



II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 
2  

Strona 105 z 514 
 

  informacyjno- . 

15.  Typ beneficjenta  

 prz  
  
 jednostki organizacyjne jst, 
 . 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

cy województwa zachodniopomorskiego  

17.   

SSOM 

18.  Alokacja 

58900 000 EUR 
 
 

19.   

s
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

-2020. 
Projekty wspierane w ramach RPO WZ 2014-  

20.   

  

21.   

Tryb pozakonkursowy 
  

  
W przypadku trybu pozakonkursowego procedura odwo  
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22.   

lubregulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
Wytycznych Ministra kiego 

-  oraz 

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

 

-
 

24.  h jako % wydatków kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

25.   

art. 61 
. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

System zaliczek zostanie uregulowany zgodnie z wytycznymi   

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

ach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020. 

28.   

85%  

29.  
 

85% 
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30.   

15% 

31.  Minimalna i  

Nie dotyczy 

32.   

Nie dotyczy 
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2.3  - -
Obszaru Funkcjonalnego 

9.   

2.3  -
-  

- -
 miejskiego, ograniczenie ruchu 

portu publicznego oraz 

 
 z 

azd
komunikacji miejskiej du do 
centrów miast dla indywidualnego transportu samochodowego. 

(nie dotyczy projektów z 
-promocyjnych) sportu miejskiego), jako 

osobny dokument lub jako element planu gospodarki niskoemisyjnej 

niezmotoryzowany, 
wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (

 
twa.  

 

 elementem transportu 

miejskiego. tegii ZIT i realizacji jej celów. 
 

- spasy, 
- prz sów itp.   
-  krótkie odcink

 

 
u transportowi publicznemu,  
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W ego, ograniczenia 

 
wyboru transportu zbiorowego oraz 

arkingowa, priorytetyzacja 
ruchu pieszego i rowerowego, ograniczenia w ruchu samochodowym w centr

 

2 
energetycznej systemu transportowego. 
Realizowane inwestycje z zakresu transpo

orzenia 
jednolitego europejskiego obszaru transportu   

ych takich jak wybieranie 

 niskoemisyjny   

m systemie.  
strategicznego 

 

10.   

1.   

11.  Kategorie interwencji 

  
043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w  

nitorowania, kontroli i 
informacji) 
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12.   

1. niachkomunikacji miejskiej [szt./rok],   
2.  
3.  
4.  
5.  - promocyjnych oraz informacyjnych [osoby]. 

13.   

1.  
2.  
3. [szt.], 
4.  
5. Liczba utworzonych, zmodernizowanych przystanków autobusowych i tramwajowych [szt.], 
6.  
7. Liczba jednostek szt.], 
8. , 
9. , 
10. Liczba zmodernizowanych  [szt.], 
11. nformacyjno-promocyjnych [szt.], 
12. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.]., 
13. km], 
14. unikacji  miejskiej [km], 
15.  [szt.], 
16.  [szt.], 
17. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach  [szt.]. 

14.  Typy projektów  

1. Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w 
centrach miast. 

przebu

miast dla transportu indywidu  
2. Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego. 

lanego paliwem alternatywnym.  
/zakupu infrastruktury jak np. budowa/zakup stacji 

 
W uzasadnionych 
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3. W uzasadnionych przypadkach

 
 

  

  informacyjno- eroemisyjne oraz niskoemisyjny transport. 

15.  Typ beneficjenta  

  
  
 jednostki organizacyjne jst. 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

Gmina Miasto Koszalin 

18.  Alokacja 

 
21650 000 EUR 
 
 

19.  i dotyczy) 

s
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

20.   

Dzi  

21.   

Tryb pozakonkursowy 
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Podmiot odpow
 Gmina Miasto  ZIT dla KKBOF.  

 

22.   

lubregulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
gionalnego, Europejskiego 

-2  

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

 

- Planowany zakres to m. in. 
ortu. 

24.   

Nie dotyczy 

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

 dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimisw ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020. 

28.   

85%  
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29.  Maksymalny % pozio tu 
 

85% 

30.  beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych  

15% 

31.   

Nie dotyczy 

32.   

Nie dotyczy 
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9.   

 
o wymiar terytorialny. KS 

 

 
Wsparci sie korzystaniaz 

centrów miast dla indywidualnego transportu samochodowego. 
Wspar otyczy projektów z 

- sie transportu miejskiego), jako osobny 
 lokalne uwarunkowania 

zowany, wykorzystanie 
inteligentnych systemów transpor

gospodarki niskoemisyjnej. 

 elementem transportu 

 

 
 

  

  

  

  

   

 budowa/przebudowa drogi 2x1 w celu dojazdu do zajezdni/terminalu na której wprowadzona zostanie linia komunikacyjna, 

 , w celu budowy buspasów, 

 cnienie 
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ania 
s

 do wyboru transportu zbiorowego oraz niezmotoryzowanego jako 
ja ruchu pieszego i 

rowerowego, ograniczenia w ruchu samochodowym w c
planie gospodarki niskoemisyjnej. 

2 
energetycznej systemu transportowego. 
Realizowane inwestycje z zakresu tra

 utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru transportu   
 

 

.  
strategicznego 

 

10.   

1.   

11.  Kategorie interwencji 

  
043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wypos  

 

12.   

1.   
2.  
3. Zmni  
4. Ograniczenie emisji CO2[Mg/rok]. 
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13.   

1.  
2. Liczba utworzonych, zmodernizowanych przystanków autobusowych i tramwajowych [szt.], 
3.  
4.  
5.  
6. y], 
7. szt.], 
8.  
9.  
10. Li  
11. -promocyjnych [szt.], 
12.  
13. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.], 

14.  Typy projektów  

1. Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w 
centrach miast. 

przebudowa centrów przesiadkowych, budowa i modernizacja dróg 

miast dla transportu indywidualnego , inteligentne systemy transportu, budowa obiektó  
2. Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego. 

. 
Jako element projektu mo  dla 

 
3. 

 
 in. : 

  

  informacyjno-promocyjnych  

15.  Typ beneficjenta  

  
  
 jednostki organizacyjne jst. 
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16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

iopomorskiego  

17.   

Nie dotyczy  

18.  Alokacja 

 
5 753 000 EUR 
 
 

19.   

 

20.   

-  KS ma 
celach rozwojowych. 

21.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego  

Tryb konkursowy 
 

 
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów    

22.   

lubregulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
gionalnego, Europejskiego 

-  
iany pod k

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  
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Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 

25.   

iego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek  

 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

nalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020. 

28.   

85%  

29.  nan
 

85%,  

30.   

15%,  

31.  i dotyczy) 

Nie dotyczy 

  

32.   
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Nie dotyczy 
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2.5  

9.   

2.5Modernizacja energetyc  
 

elektrycznej. 
94 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409). 
Termomodernizacja, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r., poz. 712), oznacza 

 

 
 

 alnych 
 

-budowlanych5

tych budynków,  

  
ego do budynku,  

 ulepszenia 

-budowlanych. 

itp. 

 

 
w oparciu o audyty energetyczne. 

 
echnicznych, jakim powinny 

                                                                    
5 Przez przepisy techniczno-
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e kolejowym, drogowym, 

 

 

map potrzeb. 
2  

energetycznej i 
normami 

 
Inwestycje w indywidu 2 

 
 

(Dz.U. z 2015 r., nr 478 ); 
ergetycznej (EPC: Energy 

Performance Contracting  
 

 
 

10.   

1. .  

11.  Kategorie interwencji 

 013 Renowacja i  

12.   

1. 2], 
2. a energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok], 
3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych  
4. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji  
5.  
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6.  
7. w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]. 

13.   

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.], 
2.  
3. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.], 
4. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.], 
5. budynków poddanych termomodernizacji [m2]. 

14.  Typy projektów  

1.  

15.  Typ beneficjenta  

  

 jednostki organizacyjne jst,  

 osoby prawne jst. 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

 /nie dotyczy 

18.  Alokacja 

19 663 484 EUR  

19.   

. 

20.   

Nie dotyczy  



II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 
5  

Strona 123 z 514 
 

21.  Tryb(y) wyboru projekt  

Tryb konkursowy  

 

22.   

P   

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.   

Nie dotyczy  

25.   

W przypadku projektów t. 61 
 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

. 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

nalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020. 

28.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomi  

85% 

29.  
 

95%, 
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30.   

5% 

31.   

Nie dotyczy 

32.   

Nie dotyczy  
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2.6  

9.   

2.6M nej w ramach Strategii ZIT dla  
 

 
elektrycznej. 

94 r. (Dz. U. z 2013 r. 
poz.1409). 
Termomodernizacja, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r., poz. 712), oznacza 

 

 ulepszenie w wyniku, k
 

 
 

-budowlanych6, lub zost
tych budynków,  

  
zmniejszenie kos  

 ulepszenia 

-budowlanych. 

itp. 

 

 
Ocena kwalifikowal  

 
 warunków technicznych, jakim powinny 

  

                                                                    
6 Przez przepisy techniczno-
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e kolejowym, drogowym, 
lotniczym, icznej uznaje 

 

 
W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu termomodernizacji mog
map potrzeb. 

2  
Inwestyc nia do ogrzewania 

 
CO2 

 
aln

(Dz.U.z 2015 r., nr 478 ); 
ergetycznej (EPC: Energy 

Performance Contracting  
 

 
 . 

rgetycznego funkcjo
 

 

10.   

1. . 

11.  Kategorie interwencji 

 013 Reno  

12.   

1. 2], 
2. Zmniejszenie roczneg , 
3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych /nowych mocy wytwórczych  
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4. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych i  
5.  
6.  
7. w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]. 

13.   

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.], 
2.  
3. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.], 
4. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.], 
5. Powierzchnia 2]. 

14.  Typy projektów  

1.  

15.  Typ beneficjenta  

  

 jednostki organizacyjne jst,  

 osoby prawne jst,  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.   

nie dotyczy 

18.  Alokacja 

10 214 955 EUR  

19.   

ws
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

-2020. 
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Projekty wspierane w ramach RPO WZ 2014-  

20.   

 

21.  Tryb(y) wyboru projektów or  

Tryb konkursowy  

Szcze  

22.   

P   

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.   

Nie dotyczy  

25.   

W przypadku projektów gene 1 
 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

. 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

nalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020. 
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28.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie  

85% 

29.  
 

95% 

30.   

5% 

31.   

Nie dotyczy  

32.    

Nie dotyczy  
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2.7Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych 

9.   

 2.7Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych  
 

elektrycznej. 
Modernizacja w rozumieniu prac budo
poz.1409). 
Termomodernizacja, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r., poz. 712), oznacza 

 

 zewania i 
 

 

-budowlanych7

tych budynków,  

 wykonanie 
 

 dnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku ulepszenia 

 techniczno-budowlanych. 

itp. 

 

i dyrektywy 2006/32/EC.  

 
 

 

                                                                    
7 Przez przepisy techniczno-
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 przepisami w zakresie 

 
 Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim pow  
2  

energetycznej i 
normami emisji zanieczysz

 
podczas oceny. 

Do produkcji en  energii 
(Dz.U. z 2015 r., nr 478 ); 

Performance Contracting  y z 
 

Prefer tycznego 
 

 
. 

W przypadku wsparcia wspól  Ponadto 
  

10.   

1. . 

11.  Kategorie interwencji 

  

12.   

1. 2], 
2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych ych OZE [MWhe/rok], 
3. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych  
4.  
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5.  
6.  w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]. 

13.   

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.], 
2. gospodarstwa domowe], 
3.  
4. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.], 
5. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.], 
6.  

14.  Typy projektów  

1. Kompleksow  

15.  Typ beneficjenta  

  

 jednostki organizacyjne jst,  

 TBS,  

 wspólnoty mieszkaniowe,  

  

 org . 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

nie dotyczy 

18.  Alokacja 

3 234 306 EUR  
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19.   

Pole  

20.   

Nie dotyczy  

21.  Tryb(y) wyboru projek  

Tryb konkursowy 

 

22.   

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.   

Nie dotyczy  

25.  War  

 (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

. 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

nalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020. 
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ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

28.  Maksymalny % poziom dofinansowan  

85% 

29.  
 

95%,  

30.   

5% 

31.   

Nie dotyczy  

32.  Minimalna i maksymalna war  

Nie dotyczy  
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2.8 talnego 

9.   

2.8Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w  
 

ii 
elektrycznej. 

 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1409). 
Termomodernizacja, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r., poz. 712), oznacza 

ergetycznej budynku, którego przedmiotem jest:  

 zewania i 
 

 
 energii i izolacyjno

-budowlanych8

tych budynków,  

 
 

 ulepszenia 

-budowlanych. 

itp. 

 
ynkach wielorodzinnych, 

 

indyw
 

Ocena  
 

                                                                    
8 Przez przepisy techniczno-  
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 przepisami w zakresie 

 
Budynek wielomieszkaniowy to budynek mies

 
2  

  ogrzewania 
energetycznej i 

 
 

 punkty podczas oceny. 
U 

z 2015 r., nr 478 ); 
: Energy 

Performance Contracting  y z 
 

o. 

 
 

ne np. na obszarach 
strategicznej interwencji, na obszarach  

 

10.   

1. . 

11.  Kategorie interwencji 

 cia 

12.   

1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [t 2], 
2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych  
3. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych  
4.  
5.  
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6. w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]. 

13.   

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.], 
2. gospodarstwa domowe], 
3.  
4. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.], 
5. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.], 
6. 2]. 

14.  Typy projektów  

1. . 

15.  Typ beneficjenta  

   

 jednostki organizacyjne jst,  

 TBS,  

 wspólnoty mieszkaniowe, 

  

  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

nie dotyczy 

18.  Alokacja 

4 821 118 EUR  

19.   

Proje s
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Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

20.   

 

21.   

Tryb konkursowy  
Podmiot odpowiedzialny za nabór i oce

. SSOM 
odpowiada za oc  

22.   

Nie dotyczy 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.   

Nie dotyczy  

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

System zaliczek zostanie uregulo  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

a pomocy de minimisw ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020. 
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28.   

85% 

29.  
 

95% 

30.  nych  

5% 

31.   

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy  
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2.9 nawialnymi 

9.   

2.9  
zów cieplarnianych, zmniejszenia 

energetyczno-

 
gii. 

 

 
 

Wsparcie otrzyma b
2 

2  

zgodnie z Programem ochrony powietrza. 

dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  ). 

(Dz.U. z 2015 r., nr 478 ); 
ach wielopaliwowego spalania 

jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego. 
ne np. na obszarach 

strategicznej interwencji, na obszarach s
 w budynkach, w których 

 

 

10.  Cel/e  

1.  



II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 
 

Strona 141 z 514 
 

11.  Kategorie interwencji 

 009 Energia odnawialna: wiatrowa 
 

011 Energia odnawialna: z biomasy 
(w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska) oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana 

energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru) 

12.   

1. Szacow 2], 
2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych  
3. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych  

13.   

1. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.], 
2. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.], 
3. wialnych [MW], 

14.  Typy projektów  

1.  

15.  Typ beneficjenta  

  

 yszenia,  

 jednostki organizacyjne jst,  

 jednostki sektora finansów publicznych,  

  

  

 wspólnoty mieszkaniowe,  

  

  

  

 grupy producentów rolnych,  
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 . 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

nie dotyczy 

18.  Alokacja 

332 160 EUR  

19.   

Pole zostanie  

20.   

Nie dotyczy  

21.   

Tryb konkursowy  
Podmiot odpowiedzia

 

22.   

Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek to: 

 dla energii wodnej (do 5 MWe), 

 dla energii wiatru (do 5 MWe), 

 dla energii ej (do 2 MWe/MWth), 

 dla energii geotermalnej (do 2 MWth), 

 dla energiiz biogazu (do 1 MWe), 

 dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe). 

 dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MWe) 

  dla energii z biomasy 
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23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.   

Nie dotyczy  

25.   

03/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek. 

. 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

nalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020. 
Rozporz nej kogeneracji oraz na 

-2020. 

28.   

85% 

29.  tu 
 

85%,  

30.   

15%,  

31.   
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Nie dotyczy  

32.   

 000 PLN 
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2.10  

9.   

2.10  
zów cieplarnianych, zmniejszenia 

 
 

 

 

ekonomicznym, no 2 
j produkcji energii cieplnej i 

2 talacji. 

zgodnie z Programem ochrony powietrza. 
 

dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  zm.). 

(Dz.u. z 2015 r., nr 478 ); 

jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego. 
lizowane np. na obszarach 

o), projekty realizowane 
ze budownictwa socjalnego, lub na obszarach i w budynkach, w których 

 
 

 

10.   

1.  

11.  Kategorie interwencji 
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 009 Energia odnawialna: wiatrowa 
 

011 Energia odnawialna: z biomasy 
(w tym magazynowanie, 

zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru) 

12.   

1. 2], 
2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych  
3. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych  

13.   

1. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.], 
2. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.], 
3. odnawialnych [MW], 

14.  Typy projektów  

1. ede wszystkim w 
oparciu o biom  

15.  Typ beneficjenta  

  

  

 jednostki organizacyjne jst,  

 jednostki sektora finansów publicznych,  

  

  

 wspólnoty mieszkaniowe,  

  

  

  

 grupy producentów rolnych,  

  

  

 . 
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16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

Wojewódzki Fundusz Ochr nie dotyczy 

18.  Alokacja 

50 617 708  EUR  

19.   

  

20.  Instrume  

Nie dotyczy  

21.   

Tryb konkursowy  
 protestów 
 

22.   

Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek to: 

 dla energii wodnej (do 5 MWe), 

 dla energii wiatru (do 5 MWe), 

  

 dla energii geotermalnej (do 2 MWth), 

 dla energii z biogazu (do 1 MWe), 

 dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe). 

 dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MWe) 

  dla energii z biomasy 
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23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.   

Nie dotyczy  

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

 . 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

nalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020. 

-2020. 

28.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatk  

85% 

29.  
 

85%,  

30.   

15%,  

31.   

Nie dotyczy 



II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 
 

Strona 149 z 514 
 

32.   
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2.11  

9.   

2.11  
lnych. 

NN  
 

 

10.   

1.  

11.  Kategorie interwencji 

  

12.   

1.  

13.   

1. . 
2. Liczba zainstalowanych transformatorów [szt.] 

14.  Typy projektów  

1.  

15.  Typ beneficjenta  

  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  
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17.   

nie dotyczy 

18.  Alokacja 

925 000 EUR  

19.   

  

20.   

Nie dotyczy  

21.   

Tryb konkursowy  
Podmiot odpowiedzialny za 

 

22.   

Wnioskowana  

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.  lnych 

Nie dotyczy  

25.   

mentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
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26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

ment. 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

nowaniu  Unii  Europejskiej  do  
pomocy  de  minimis  (Dz.  Urz.  UE L 352 z 24.12.2013)

cyjnych na lata 2014 2020. 

28.   

85% 

29.   
 

85%,  

30.   

15%,  

31.   

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy 
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2.12  

9.   

2.12 gii 
 

energii  
 

cieplarnianych do powietrza. 
 emisji 

CO2  
dzielonej produkcji energii 

cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszyc
2 

wysokosprawnych instala 2, a inne alternatywne 
 

 
kowe. 

 MWe. 
ne np. na obszarach 

nego i energetycznego), projekty realizowane 
 w budynkach, w których 

 

 

10.   

1. j wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji. 

11.  Kategorie interwencji 

 016 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie 

12.   

1. 2] 
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13.  Lista  

1. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji [szt.], 
2. elektrycznej i cieplnej  w warunkach wysokosprawnej kogeneracji [MW], 
3.  h wsparcie [ ], 
4.  Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.], 
5. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.], 
 

14.  Typy projektów  

1. 
, 

2. ergii w wysokosprawnej kogeneracji. 

15.  Typ beneficjenta  

  

 jednostki organizacyjne jst,  

  

 jednostki sektora finansów publicznych,  

 . 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

nie dotyczy 

18.  Alokacja 

2 121 900,00EUR  

19.   
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20.   

Nie dotyczy  

21.   oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy 

 

22.  L  

Nie dotyczy 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.  lnych 

Nie dotyczy  

25.   

mentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

t. 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

nalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020. 

kosprawnej kogeneracji oraz na 
amów operacyjnych na lata 2014-2020. 

28.   
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85% 

  

29.  
 

85%,  

30.   

15%,  

31.   

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy 
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9.  Nazwa i krótki  

2.13M  
 

elektrycznej. 
94 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409). 
Termomodernizacja, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r., poz. 712), oznacza 

tem jest:  

 zewania i 
 

 
 

techniczno-budowlanych9

tych budynków,  

  
 

 ulepszenia 

-budowlanych. 

itp. 

 

nergetycznego. 
 

 
y z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

 
ej, 

                                                                    
9 Przez przepisy techniczno- m powinny o
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e kolejowym, drogowym, 

 
 

 
W obszarze ochrony zdrowia projekty 
map potrzeb. 

2 iany spalanego paliwa). 
 

 
CO2 

 

(Dz.U. z 2015 r., nr 478 ); 
ergetycznej (EPC: Energy 

Performance Contracting  y z 
 

 
 

10.   

1. dzinnych) i publicznych.  

11.  Kategorie interwencji 

  

12.   

1. Szacowany roczny spadek emisji gazów 2] 
2.  
3. P  
4. Produkcja energ  
5.  
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6.  
7. w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]. 

13.   

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.], 
2.  
3. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.], 
4. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.], 
5. 2]. 

14.  Typy projektów  

1.  

15.  Typ beneficjenta  

  i je ,  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

nie dotyczy 

18.  Alokacja 

6 521 183 EUR  

19.   

 

20.   

Nie dotyczy  
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21.   

Tryb konkursowy  
i Gospodarki Wodnej w 

 

22.   

ewództwa  

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.   

Nie dotyczy  

25.    

013 r. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

nalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020. 

28.  Maksymalny % poziom dofinansowani  

85% 

29.  
 

95% 
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30.   

5% 

31.   

Nie dotyczy 

32.    

Nie dotyczy  
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- Zachodniopomorski Program Antysmogowy 

9.   

- Zachodniopomorski Program Antysmogowy 
Rezultat

za lub planie gospodarki niskoemisyjnej. W 
0, PM2,5, benzeno(a)pirenu, 

 
nia na bardziej ekologiczne. 

Celem interwencji b e emisji 
niejszych emisji CO2 i innych 

 

 
 

. 

 
dotyczy to obszarów zgazyfikowanych 

(tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie lub w przypadku obszarów niezgazyfikowanych (lub tam gdzie korzystanie z energii 
gazowej jest niuzasadnione ekonomicznie)   
Now  

 
ostek wytwarzania energii cieplnej i liczby 

  
  

 
 

 

lokalu,  umowa najmu lokalu socjalnego lub komun    
 

  udzielane na poziomie staw  
 

  jest wymiana na 

oraz instalacje do wytwarzania energii z OZE. 
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 312 500 PLN. 
 

  

  

 Lokalizacja projektu (na obszarze SSW - najbardziej preferowana,  gmina miejska,  miejsko-wiejska, wiejska  najmniej preferowana), 

  

  

  

  

  

  
 

10.   

1. za. 

11.  Kategorie interwencji 

  

12.   

 [Mg/rok] 

 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 2]  

  

 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]. 

13.   

 .], 

 Liczba przygotowa .], 

 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.], 

  

14.  Typy projektów  

1. h gospodarstwach domowych 
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15.  Typ beneficjenta  

- gminy 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

4 000 000 EUR  

19.   

 

20.   

Nie dotyczy  

21.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialne  

Tryb konkursowy  
  

22.  Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

 
 

Ostateczny odbiorca w pierwszej kol  

   
 ogrzewanie gazowe,  
  

–   
–  ogrzew  
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–  ogrzewanie elektryczne,  
–  ogrzewanie olejowe, 
–  ogrzewanie oparte na paliwie   

 
zypadku obszarów  

niezgazyfikowanych (lub tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest niuzasadnione ekonomicznie)  
energii 

  
 

 
montowanie; 

kWh/(m2xrok); 
 

 312 500 PLN. 
 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.   

Nie dotyczy  

25.   

dochód. 

  

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek.  

y dokument. 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 



II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 
- ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY 

Strona 166 z 514 
 

 

28.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatkó  

100% 

29.  
 

100%, 

30.   

0%,  

31.   

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy 
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2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych- Zachodniopomorski Program Antysmogowy 

9.   

2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych- Zachodniopomorski Program Antysmogowy 

 
ekosystemów. 
Interwencja w tym obsza

o wysok
ycznej oraz jak najmniejszych 

emisji CO2 
dywidualne systemy 

 
 

 
ene  

  
  

udytora zatrudnionego 
 

 

 
dotyczy to obszarów zgazyfikowanych 

(tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie lub w przypadku obszarów niezgazyfikowanych (lub tam gdzie korzystanie z energii 
gazowej jest niuzasadnione ekonomicznie)   
Nowa jednostka wytwarzania ene  

 
iczby przeprowadzonych 

 
  

do 
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lokalu,  umowa najmu lokalu socjalneg    
 

  udzielane na po . 
 

ji. 

 
Gmina w jednym naborze ni  600 000 EUR 

 

  

  

 Lokalizacja projektu (na obszarze SSW - najbardziej preferowana, gmina miejska , miejsko-wiejska, wiejska  najmniej preferowana), 

  

  

  

  

  

  
 

10.   

1. dynków mieszkaniowych 

11.  Kategorie interwencji 

 cia 

12.   

 [Mg/rok] 

 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 2]  

  

 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ MWht/rok]. 

13.   
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 .], 

 Liczba przygotowanych audytów energetycznych [szt.], 

 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.], 

 lnych [MW], 

14.  Typy projektów  

1.  

15.  Typ beneficjenta  

- gminy 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

8 074 000 EUR  

19.   

 

20.  Instrumenty teryt  

Nie dotyczy  

21.   

Tryb konkursowy  
w   

22.   
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glowego  
 

 
 

  

 ogrzewanie gazowe,  
  

–   
–   
–  ogrzewanie elektryczne,  
–  ogrzewanie olejowe, 
–  i. 

sieci nie jest technicznie lub 
 

Nowa jednostka wytwarzania en
niezgazyfikowanych (lub tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest niuzasadnione ekonomicznie)  
energii 

 
 

 (ni
 

j tj. 150 
kWh/(m2xrok); 

 
). 

najmniej 30%) w odniesieniu 
 

 
 600 000 PLN. 

 
 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.   

Nie dotyczy  
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25.   

 

  

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek.  

kument. 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

 

28.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na po  

100% 

29.  
 

100%, 

30.   

0%,  

31.   

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy 
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1.  
Numer i nazwa osi priorytetowej 

 

2.  
Cel tematyczny 

5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, za   

 

3.  
 

1.  

2.  

3.  

4.  
Syntetyczny opis osi priorytetowej 

 dla racjonalnego 
gospodarowania wodami i poprawy b

 

 
 

dzenie racjonalnych 
system  

w tym niebezpiecznymi 
w regionach gospodarowania odpadami ora
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5.  
 

  

6.  
Fundusz (nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu  ZIT SOM ZIT KKBOF 

EFRR 53000 000 - - 

7.  
 

 

8.  
 

nie dotyczy 
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3.1 Ochrona zasobów wodnych 

9.  Na  

3.1 Ochrona zasobów wodnych 
,odtworzenia naturalnej retencjipoprzez rozwój 

o suszy, zapobiec powodzi wbilansie wodnym.  
 

skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych. 
zchniowych lub jezior) i 

) 
terenie województwa zachodniopomorskiego. Warunkiem 
wymogami Ramowej Dyrektywy  

zgodne z 
Planami Gospodarowania Wodami dla dorzecza Odry/Masterplanami. 

zarów wodno- . 

10.   

1. Skut  

11.  Kategorie interwencji 

 sowania do 
 u 

wycieków) 
ami, powodziami, 

frastruktura do celów 
 

12.   

1. anej wody [m3], 
2.   

13.   

1. 3], 
2. . 
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14.  Typy projektów  

1. Rozw , 
2. wodnych , 
3.  
4.  

15.  Typ beneficjenta  

 ody Polskie i jego jednostki organizacyjne. 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.   

nie dotyczy 

18.  Alokacja 

2 840 000 EUR 

19.   

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy 

21.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie pod  

Tryb konkursowy. 

 

22.   

 ipolskiego w tym 
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zak  
 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy 

 Maksymaln  

28.  85%  

29.  nansowanie z 
 

85%,  

30.   

15%,  

  

31.   
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 Nie dotyczy 

32.   

Nie dotyczy 



III  
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9.   

 
ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowegona obszarach o m ryzyku

powodzi(zgodnie z mapami ryzyka powodziowego). 

nietechniczne metody ochrony przeciwpowodziowej.  
 

 
powodziowym, Planem Gospodarowania wodami w dorzeczu Odry/

 

lanów dla dorzeczy 

 
 

 ci . 
 

2014-2020. 

10.   

1.  

11.  Kategorie interwencji 

 
frastruktura do celów 

rofami 

12.   

1. 3], 
2.  
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13.   

1. wej [szt.]. 

14.  Typy projektów  

 
1. , 
2. Poprawa stanu technicznego istni  
3.  
4.  

15.  Typ beneficjenta  

  i jego jednostki organizacyjne, 

 s  województwa. 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.   

nie dotyczy 

18.  Alokacja 

 9 560 000EUR 

19.   

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy 

21.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nabó  
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Tryb pozakonkursowy 

Województwa Zachodniopomorskiego  
W przypad  

22.   

pami ryzyka 
powodziowego). 

ennym. 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 

25.  li dotyczy) 

. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy 

  

28.  85%  

29.  
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85%,  

30.   

15%,  

31.  

 

Minimalna i m  

Nie dotyczy 

32.   

Nie dotyczy 
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9.   

3.3 Poprawa s  
(np. susze, podtopienia, zalania) niekorzystnych zjawisk pogodowych 

na obszarachmiast  lub gmin miejsko-
wiejskich.  
Zabezpieczenie obszarów miast lub gmin miejsko-wiejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi projektów 

z systemami zbierania, retencjonowania i wykorzystania wody 
opadowej, w tym budowy lub modernizacji kanalizacji deszczowej oraz z zapobieganiem uszczelnianiu gruntu np. poprzez tworzenie powierzchni 

 

10.   

1.  

11.  Kategorie interwencji 

 021 Gospodarka wodna i ochrona 
 u  

087  powodziami, burzami, 

 

12.   

1. , 
2.   

13.   

1. eci kanalizacji deszczowej [km]. 

14.  Typy projektów  

1. , 
2. Systemy zbierania, retencjonowania i wykorzystania wody opadowej, 
3. Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej, 
4. Rozwój powierzchni biologicznie czynnych. 
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15.  Typ beneficjenta  

  

 jednostki organizacyjne jst. 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.   

 nie dotyczy 

18.  Alokacja 

6 700 000 EUR 

19.   

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy 

21.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za  

Tryb konkursowy 

chodniopomorskiego  

22.   

 i polskiego w tym 
amowej Dyrektywy Wodnej (RDW), Dyrektywy Siedliskowej, tzw. Dyrektywy Powodziowej. 

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 
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24.   

Nie dotyczy 

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy  

 Maksymalny % poziom dofinansowan  

28.  85%  

29.  nansowanie z 
 

85%,  

30.   

15%,  

31.  

 

 

Nie dotyczy 

32.  Minimalna i maksymalna  

Nie dotyczy 
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3.4 Adaptacja do zmian klimatu 

9.   

3.4 Adaptacja do zmian klimatu 

 

, e obszar województwa 
zachodniopomorskiego. 

ratownictwu chemiczno-ekologicznemu specjalistyczny 
katastrof naturalnych  oraz usuwania ich skutków.  

10.   

1.  

11.  Kategorie interwencji 

 

i katastrofami 

12.   

1. , 
2.  
3.  

13.   

1.  
2. uwania skutków katastrof [szt.], 
3. zt.]. 

14.  Typy projektów   

1.  
2.  
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15.  Typ beneficjenta  

Typ projektu 1.  

  

 jednostki organizacyjne jst, administra  

  

 parki narodowe i krajobrazowe,  

  

 RZGW,  

  

  
Typ projektu 2. 

 Ochot  

 Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia 

16.    

17.   

/nie dotyczy 

18.  Alokacja 

 6 400 000 EUR 

19.   

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy 

21.  Tryb(y) wyboru projektóworaz wskazanie pod  

Tryb konkursowy 
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22.   

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

System zaliczek zostanie uregulowany zgodnie z wyty  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy 

28.  zy)  

85%  

29.  
 

85%,  

30.   

15%,  

31.   
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Nie dotyczy 

 
32.  

) 

Nie dotyczy 
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9.   

 
 stacji uzdatniania wody, sieci 

 

 
 000 RLM. 

Na obszarze, na którym zapewniona z
 

W ra   

10.   

1. gami unijnymi. 

11.  Kategorie interwencji 

  dystrybucji) 
021 Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, dostarczan

anie wycieków) 

12.   

1. Przewidywana liczba o osoby], 
2. 3/rok], 
3. 3  

13.   

1.  
2. Liczba wybudowanych  
3. Liczba wspartych stacji uzdatniania wody[szt.]. 
4.  

14.  Typy projektów  

1.  
2.  
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15.  Typ beneficjenta  

  

 jednostki organizacyjne jst,  

 . 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.  Instytucja po  

nie dotyczy 

18.  Alokacja 

6 230 000EUR 

19.   

 Nie dotyczy 

20.   

 Nie dotyczy 

21.   

Tryb konkursowy  
rzyjmowanie protestów 

 

22.   

Nie dotyczy 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 
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24.   

 Nie dotyczy 

25.   

W przypadku projektów t. 61 
 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy.  

28.   

85% 

29.  
 

85%,  

30.   

15%,  

31.   

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy 
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9.   

3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczys w 
przewidziane do realizacji w tzw. 

 

takie zadania jak:  oczyszczalni, udoskonalenie sposobów zagospodarowania 
. 

jach W zakresie budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (w sytuacji zidentyfikowanych obszarów o zabudowie rozproszonej, gdzie rachunek ekono
taki rodz  

 
cjach ( wyznaczonych na podstawie ustawy Prawo wodne Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 

od 2000 do 10 000 RLM. 
 

 
procesów odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowania 

 
 

atkowo element infrastruktury 
 

  

10.   

1.  

11.  Kategorie interwencji 

  

12.   

1.  [RLM], 
2.  
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13.   

1. ch [szt.] 
2.  
3.  
4.  
5.  [km], 
6. ów [RLM] (CI 19). 

14.  Typy projektów  

1.  
2.  
3. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych. 

15.  Typ beneficjenta  

 owarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne jst,  

  

  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.   

Woje nie dotyczy 

18.  Alokacja 

17 270 000 EUR 

19.   

Nie dotyczy 
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20.  Instrumenty terytorialne (j  

Nie dotyczy  

21.   

Tryb konkursowy  
Wojewód

 

  

22.  Nie dotyczy 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%)  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy. 

28.  Maksymalny  

85%  
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29.  
 

85%, 

30.   

15%,  

31.   

Nie dotyczy 

32.  Mi  

Nie dotyczy 
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3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi 

9.   

3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi 

odzysku, unieszkodliwiania odpadów. 

a i recyklingowi. 
 

cym ze 
 

 

powietrze oraz zdrowie ludzkie, ponownego wykorzystanie surowców i odzysk 
 

W zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komun  

 , 

  , 

 a, 

  
rzeczy, 

 
 

 

szczeniu lub naprawie 
produktów  

ektywnym zbieraniem 
odpadów oraz ich zagospodarowaniem w zakresie: 

 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 automatów do odbierania odpadów opakowaniowych; 

 instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów; 

 instalacji do recyklingu poszczegó  

 instalacji do przetwarzania bioodpadów (w tym kompostownie odpadów zielonych i instalacje fermentacji bioodpadów); 

 zakupu pojemników na poszczególne frakcje odpadów. 
W zakresie odz stawy o 
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ansowanie budowy, przebudowy lub remontu instalacji do mechaniczno-biologicznego 

 odpadami 
komunalnymi. Wsparcie instalacji MBP nie  

 

wytwarzanych odpadów, segregacji itp. 
darczym. 

Realizacja operacji  

woj  inwestycyjnych 
 

10.   

1.   

11.  Kategorie interwencji 

  

12.   

1. ony/rok] (CI 17), 
2. , 
3. , 
4. Masa odpadów poddanych recyklingowi [Mg/rok]. 

13.  ktu 

1.  
2. Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [szt.], 
3. , 
4. Liczba kampanii informacyjno- odpadami[szt.]. 

14.  Typy projektów  

1. 
ch. 
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15.  Typ beneficjenta  

  

 jednostki organizacyjne jst,  

 jednostki sektora finansów publicznych,  

  

  ( ,  

  

 . 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.   

nie dotyczy 

18.  Alokacja 

8 000 000EUR 

19.   

    

20.   

 Nie dotyczy 

21.   

Tryb konkursowy 
Podmiot odpowiedzialny za nabór 

 

22.   
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23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy  

25.   

W przypadku projektów t. 61 
 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Decyzja Komisji z 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 
 ogólnym 

interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE 2012 L 7/3). 
nalnych programów 

operacyjnych na lata 2014 2020. 

28.   

85%  

29.  nansowanie z bu
 

85%,  

30.   

15%,  
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31.   

Nie dotyczy 

32.   

 

   

 wydatki kwalifiko   
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3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

9.   

3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
mi na terenie 

o

  

zdrowia ludzi.  
Zadania eterminowane 

 

wytwarzanych odpadów, segregacji itp.
 

Realizacja operacji w r . 
Ewentualne wsparcie instalacji mechaniczno- du. 
Projekt nie dotyczy   ustabilizowane komunalne 

 skratki. 
ewentualnym 

odzyskiwania energii w procesach spalania. 
 

10.  Cel/e  

1.   

11.  Kategorie interwencji 

  
018 Gospodarowanie odpadami komunalnym -biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, 

 
 

 magazynowanie metanu oraz 
kompostowanie) 

12.   

1. Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych [Mg], 
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13.   

1. Ma  
2.  
3. 3], 
4. Liczba kampanii informacyjno- . 

14.  Typy projektów  

1. lne. 

15.  Typ beneficjenta  

  stowarzyszenia,  

 jednostki organizacyjne jst,  

 jednostki sektora finansów publicznych,  

  

  ( ,  

 organizacje pozar  

 . 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.   

 Szczecinie / nie dotyczy 

18.  Alokacja 

0 000 000 EUR 

19.   

 Nie dotyczy 
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20.   

 Nie dotyczy 

21.  Tryb(y) wyboru projektów  

Tryb konkursowy 

Szc  

22.   

  

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 

25.   

W pr
 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Decyzja Komisji z 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 
 ogólnym 

interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE 2012 L 7/3). 
nalnych programów 

operacyjnych na lata 2014 2020. 
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28.   

85%  

29.  
 

85%,  

30.   

15%,  

31.   

Nie dotyczy  

32.   
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1.  
Numer i nazwa osi priorytetowej 

  

2.  
Cel tematyczny 

  

3.  
 

1.  

2. Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody, 

3.  

4.  

4.  
Syntetyczny opis osi priorytetowej 

 
endogeniczny  

wydarzeniach kulturalnych. 

5.  
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6.  
Fundusz (nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu  ZIT SOM ZIT KKBOF 

EFRR 97401 645 - - 

7.  
 

 Zachodniopomorskiego 

8.  
 

Nie dotyczy 
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4.1 Dziedzictwo kulturowe 

9.   

4.1 Dziedzictwo kulturowe 
Realizacja prac konserwatorskich i restauratorskich, które poprzez zachowanie historycznej substancji zab

 
zarazem na 
-gospodarczego 

regionu.  
 

nego z tworzeniem miejsc 
pracy. 

dmiotów. 
 

 

  

  
 

 
 

 

  

  
eksploatacji budynków, 

    

 dodatnie efekty ekonomiczne   

 tworzenie nowych miejsc pracy. 

10.   

1. sobów kultury regionu.  

11.  Kategorie interwencji 

 094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa 
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12.   

1. 
turystyczne [osoby]. 

13.   

1. , 
2. . 

14.  Typy projektów  

1. Pra nia tych 
  

2. Prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków ruchomych. 

15.  Typ beneficjenta  

  

 instytucje kultury,  

  

  

  

 jednostki sektora finansów publicznych. 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

  

17.   

Nie dotyczy  

18.  Alokacja 

19 000 000 EUR 
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19.  Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy  

21.   

Tryb konkursowy 
Podmiot o    
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   nego. 
Tryb pozakonkursowy 

ii Rozwoju Województwa 

Zachodniopomorskiego. 
 

22.   

Finansowanie przewidziane w ramach wsparc   
 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

  

24.   

  

25.   

udnia 2013 r. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek  
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27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

  dziedzictwa kulturowego w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

28.   

100%  

29.  nans
 

100% 

30.   

0% 

31.  yczy) 

 
Nie dotyczy 

32.   

Nie dotyczy  
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4.2 Wzmocnienie instytucji kultury 

9.   

4.2 Wzmocnienie instytucji kultury 
ctwa w wydarzeniach 

 

podmiotów. 
F Wsparcie instytucji kultury 

zakresu rozwoju zasobów kultury. Wsparte projekty m
pracy. 

opytu oraz przychodów 
gener  
 

 

  tj. 
 

  tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej odpo
 

  
 

 
 

 

  

  
eksploatacji budynków, 

   

 dodatnie efekty ekonomiczne   

 tworzenie nowych miejsc pracy. 

10.   

1.   
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11.  Kategorie interwencji 

 094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa 

12.   

1. 
atrakcje turystyczne [osoby]. 

13.   

1.  

14.  Typy projektów  

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury pr . 
 

  

 owych funkcji kulturalnych. 

15.  Typ beneficjenta  

  

 instytucje kultury. 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 m o,  

 . 

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

10 000 000 EUR 
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19.   

Nie dotyczy 

20.  y) 

Nie dotyczy 

21.   

Tryb pozakonkursowy 

wództwa 
Zachodniopomorskiego. 
W przypadku trybu pozakonkursowego procedura od  

22.   

lnym, takich jak festiwale i 
wystawy. 

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 

25.   

skiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 
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27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna  

 dziedzictwa kulturowego w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 

28.   

100%  

29.  
 

100% 

30.   

0%  

31.  Minimal  

  

32.   

Nie dotyczy  
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9.   

 
 i naturalnych walorów 

krajobrazowych w regionie. 
 szarach 

parków miejskich
biologicznej to  

  

 badania naukowe,  

  ochrony przyrody,  

 promocja walorów przyrodniczych regionu, 

  
 

Promocja walorów przyrodniczych regionu 
parków miejskich. 

 
 który uzys

 

10.   

1. Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody.  

11.  Kategorie interwencji 

 085 Ochrona i  zielona infrastruktura 

12.   

 

13.   

1. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony [ha], 
2. Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.], 
3.  



 
3  

Strona 218 z 514 
 

4.  
5.  

14.  Typy projektów  

1. Tworzenie c  rodzime. 
2. . 

15.  Typ beneficjenta  

  

 jednostki organizacyjne jst,  

 parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,  

  

  

  

  

 instytucje naukowe. 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

 4 150 000EUR 

19.   

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy 
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21.   

Trybkonkursowy 
Podmiot odpowiedzialny za n    
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów    

22.  Limity  

Nie dotyczy  

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy  

25.   

Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

 Nie dotyczy 

28.   

85%  

29.  Maksymalny % poziom dofina
 

85%,  
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30.  cjenta jako % wydatków kwalifikowalnych  

15%,  

31.   

Nie dotyczy 

 
32.  

 

Nie dotyczy 
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4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody 

9.   

4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody 
 i naturalnych walorów 

krajobrazowych w regionie. 
 

enie ich tam, gdzie zo
zdegradowane.  

 
 

  UE jest: 

  lub podatne na 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

realizowane na terenie  
. 

dtwarzanie i renaturalizacj   

 

10.   

1. Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody.  
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11.  Kategorie interwencji 

 085 Ochrona i  zielona infrastruktura 

12.   

 

13.   

1. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony [ha], 
2. Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.] 
3. , 
4. Liczba reintrodukowanych okazów [szt.]. 

14.  Typy projektów  

1.  
2. Ochrona gatunków in-situ. 
3. Odtwarzanie siedlisk i gatunków zdegradowanych. 

15.  Typ beneficjenta  

  

 jednostki organizacyjne jst,  

 parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, 

  

  

  

  

 instytucje naukowe. 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

nie dotyczy 
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18.  Alokacja 

233 240EUR 

19.    

Nie dotyczy  

20.   

Nie dotyczy 

21.   

Tryb konkursowy 

 

22.  Limity i ograniczenia w realizacji projektów (j  

 rezerwatu przyrody (wraz z 
otulinami tych obszarów). 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%)  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 
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27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy 

28.  Maksymalny %  

85%  

29.  
 

85%,  

30.   

15%,  

31.   

Nie dotyczy 

 
32.  

Mi  

Nie dotyczy 
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9.   

 
-

walorów przyrodniczych regionu oraz efektywnego wykorzystania jego zasobów, skierowane do szerokiego grona 
Kampanie informacyjno-

zidentyfikowanych w regionie potrzebach edukacyjnych, walo  
 

 

10.   

1. Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody.  

11.  Kategorie interwencji 

 085 Ochrona i  zielona infrastruktura 

12.   

1. -promocyjnych oraz informacyjnych [osoby], 
2. 

atrakcje turystyczne [szt.]. 

13.   

1. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjny  
2.  

14.  Typy projektów  

1.  

15.  Typ beneficjenta  

  

 jednostki organizacyjne jst,  
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 parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,  

  

  

  

 Regionalna Dyrekcja  

 instytucje naukowe. 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

nie dotyczy 

18.  Alokacja 

836 760 EUR 

19.   

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy 

21.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmio  

Tryb konkursowy 

 

22.   

ym na rzecz ochrony 
naturalnego.  
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23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 

25.   

nia 2013 r. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek  

 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy. 

28.   

85%  

29.  
 

85%,  

30.   

15%,   

31.  M  

Nie dotyczy 
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32.  

 

 

Nie dotyczy  
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4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu 

9.   

4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu 
wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrodyna obszarach cennych przyrodniczo, tj. na obszarach parków 

krajobrazowych, rezerwatów przyrody (wraz z otulinami tych obszarów) oraz na obszarach chronionego krajobrazu. 
 

 
; ekodukty, zielone mosty; w miastach: 

 
Zapewnienie lepszej ochrony warto

ogicznej
pieszych iszlaków turystycznych, punkty widokowe, parkingi, miejsca biwakowania).
tras rowerowych Pomorza Zachodniego. 
 
Typ beneficjenta rezerwaty przyrody o

 

10.   

1. Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody.  

11.  Kategorie interwencji 

 085 Ochrona i  zielona infrastruktura 

12.   

 

13.   

1. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony [ha], 
2. Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.], 
3.  
4. , 
5. Liczba utworzonych punktów info . 

14.  Typy projektów  
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1. Zachowanie walorów krajobrazowych, 
2. Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo. 

15.  Typ beneficjenta  

   

 jednostki organizacyjne jst,  

 parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,  

  

  

  

  

 instytucje naukowe. 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

14 655 000 EUR 

19.    

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy 

21.   

Tryb konkursowy 
P    
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów    Strategicznego. 
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22.   

ezerwatu przyrody (wraz z 
otulinami tych obszarów) lub obszarem chronionego krajobrazu. 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 

25.   

03/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek  

 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy 

28.   

85%  

29.  
 

85%,  

30.  owalnych  

15%,  
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31.   

Nie dotyczy 

 
32.  

 

Nie dotyczy 
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9.   

 
 i naturalnych walorów 

krajobrazowych w regionie. 

.  
Typ 

zerwatem. 

10.   

1. Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody.  

11.  Kategorie interwencji 

 085 Ochrona i  zielona infrastruktura 

12.   

1. Lic  

13.   

1. ] 

14.  Typy projektów  

1. , 
2.  
3. . 

15.  Typ beneficjenta  

  

 jednostki organizacyjne jst,  

 parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,  
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 instytucje naukowe. 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

282 500 EUR 

19.   

Nie dotyczy 

20.  Instru  

Nie dotyczy 

21.   

Tryb konkursowy 
 ski Województwa Zachodniopomorskiego   

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   . 

22.  Limity i ograniczenia w realizacji projektów (j  

Nie dotyczy  

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 
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24.   

Nie dotyczy 

25.   

dnia 17 grudnia 2013 r. 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy 

28.   

85%  

29.  
 

85%,  

30.   

15%,  

31.   

Nie dotyczy 

 
32.  

 

Nie dotyczy 
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9.  Nazwa i krótki opi  

 
 planów ochrony i 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Poz
przez inwestorów planowanych inwestycji. 

 
krajobrazu, 

wodospady, itp.). 

obszarach Natura 2000)  
T

 rezerwatem. 
. 

10.   

1.  

11.  Kategorie interwencji 

 085 Ochrona i j, ochrona przyrody i zielona infrastruktura 

12.   

 

13.   

1. Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody [szt.], 
2. Liczba wspartych form ochrony przyrody [szt.]. 

14.  Typy projektów  

1.  
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15.  Typ beneficjenta  

  

 jednostki organizacyjne jst,  

 parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,  

  

  

  

  

 instytucje naukowe. 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.  Instytucja  

nie dotyczy 

18.  Alokacja 

1 842 500 EUR 

19.   

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy 

21.   

Tryb konkursowy 
rzyjmowanie protestów 
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22.   

a na obszarach Natura 2000, które z  na terenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.  

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.  h jako % wydatków kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

25.   

a  

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

System zaliczek zostanie uregulowany zgodnie z wytycznymi s  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy 

28.   

85%  

29.  nansowanie z 
 

85%,  

30.   

15%,  
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31.  

 

 

Nie dotyczy 

32.   

Nie dotyczy 
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4.9 Rozwój zasobów endogenicznych 

9.   

4.9 Rozwój zasobów endogenicznych 
na bazie p

endogenicznych danego obszaru. 
a w ramach przewidzianej 

 z zakresu turystyki aktywnej i uzdrowiskowej. 
 

 

 
powinnytworz  e warunki d

  

zachodniopomorskiego w sektorze turystyki(Zintegrowana koncepcja tworzenia markowych produktów turystycznych Województwa Zachodniopomorskiego) 
m. in. kierunki rozwoju produktów turystycznych w województwie zachodniopomorskim.  

 

 
 

 
 

kiego Funduszu 
 

10.   

1. Rozwój lokalnego rynku pracy opartego  

11.  Kategorie interwencji 

  
 

092 Rozwój i  

12.  dniego  

1. 
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atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] 
2. stwa) [EPC] 
3.  

13.   

1. Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.], 
2.  
3. cznych [km]. 

14.  Typy projektów  

1. 
prozatrudnieniowy. 

 

 b , 

 budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki uzdrowiskowej, 

 tworzenie i rozwój szlaków rowerowych. 

15.  Typ beneficjenta  

  

  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

46 401 645 EUR  

  

19.  Nie dotyczy 
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20.   

Nie dotyczy 

21.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedz  

Tryb konkursowy 
Tryb pozakonkursowy 

   
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów    

 

22.  y) 

. 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

  

24.   

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek  

 System   

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

  2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

infr
2020. 
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28.  85%  

 Maksymalny % poz
 

29.  95% 

30.  y beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych  

5% 

31.   

  nie dotyczy 

32.   

lifikowalnych  
 2 000 000 EUR 
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1.  
Numer i nazwa osi priorytetowej 

 

2.  
Cel tematyczny 

uktury sieciowej. 

3.  
 

1.  

2.  

3.  

4.  
Syntetyczny opis osi priorytetowej 

  poprzez polepszenie 

 

transportowych do sieci TEN-   

nowoczesnego taboru kolejowego dla przewozów regionalnych. 

5.  
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6.  
Fundusz (nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu  ZIT SOM ZIT KKBOF 

EFRR 282 655 292 8 000 000 4 000 000 

7.  
 

 

8.  
 

Nie dotyczy 
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5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) 

9.   

5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) 
i transportowych, który 

-
przestrzeni transportowej.  

towarzys

Inteligentne Systemy Transportowe). 

10.   

1.   

11.  Kategorie interwencji 

  -T (nowo budowane) 
 

034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne) 

12.   

 

13.   

1.  
2. dowanych dróg wojewódzkich [km]. 

14.  Typy projektów  

1. Budowa i/lub przebudowa dróg wojewódzkich 

  



 
 

Strona 248 z 514 
 

15.  Typ beneficjenta  

 alnego. 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

  

17.   

Nie dotyczy  

18.  Alokacja 

138 257 000EUR 

19.   

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy  

21.   

Tryb pozakonkursowy  
  

  nia RPO WZ. 
 

22.   

lubregulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
gionalnego, 

-2020 z 
oraz 
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23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.   

Nie dotyczy 

25.    

 grudnia 2013 r. 

26.   

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy  

28.   

85%  

29.  
 

100%,  

30.  walnych  

0%,  

31.   

Nie dotyczy  
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32.  

 

 

Nie dotyczy 
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5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych  

9.   

nego 
zaru 

 
Wspiera

 
Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwainwestycje w drogi gminne i 

TEN- , platformami logistycznymi, 
terenami inwestycyjnymi. 

 realizowane na m  i realizacji jej celów. 
 

10.  Cel/e sz  

1.   

11.  Kategorie interwencji 

  -T (nowo budowane) 
032 Lokalne drogi dojazdowe (nowo budowane) 
034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne) 

12.   

 

13.   

1.  
2. nych lub zmodernizowanych dróg (CI) [km]  

14.  Typy projektów  

1. Budowa i/lub przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) 
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15.  Typ beneficjenta  

 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  zachodniopomorskiego,  
  

17.   

SSOM  

18.  Alokacja 

8 000 000 EUR 

19.   

Projekty wspierane w ramach d s
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

-2020. 
Projekty wspierane w ramach RPO WZ 2014-  

20.   

  

21.   

Tryb pozakonkursowy w ramach strategii ZIT. 
Podmiot odpowiedzialny za n   

 
W przypadku trybu  

22.   

widzia
ZIT SOM. 

lubregulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
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ków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
-  

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.  Dopus  

Nie dotyczy 

25.   

 

26.   dotyczy) 

 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy  

28.  Maksymalny % poziom dofinansowani  

85%  

29.  
 

85% 

30.   

15% 
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31.   

Nie dotyczy  

32.  Minimalna i maksymalna w  

Nie dotyczy  
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5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla - - Obszaru Funkcjonalnego 

9.  Nazwa i krótki opis  

- -
Funkcjonalnego 

- -
bszaru ZIT KKBOF. 

uzbrojenia itp.), w alizowanych 

 
Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa gdy

TEN-
logistycznymi. 

  
 

10.   

1. kluczonych.  

11.  Kategorie interwencji 

  -T (nowo budowane) 
032 Lokalne drogi dojazdowe (nowo budowane) 
034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne) 

12.   

 

13.   

1.  
2.  
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14.  Typy projektów  

1. Budowa i/lub przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) 

15.  Typ beneficjenta  

 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  
   

17.   

Gmina Miasto Koszalin 

18.  Alokacja 

4 000 000 EUR 

19.   

s
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

20.   

KKBOF. 

21.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wska  

Tryb pozakonkursowy w ramach strategii ZIT 
  

  
 

22.  Limity i ogra  



 
3 BUDOWA I PRZEBUDOWA - -  

Strona 257 z 514 
 

ZIT KKBOF. 
lubregulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 

gionalnego, Europejskiego 
F -  

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy  

24.  walifikowalnych 

Nie dotyczy 

25.   

nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

26.   

System zaliczek zostanie uregulowany zgodnie z wytycznymi sta  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy  

28.   

85% 

29.  
 

85% 

30.  Mi  

15% 



 
3 BUDOWA I PRZEBUDOWA - -  

Strona 258 z 514 
 

31.   

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy  
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5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych 

9.   

5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych 
 a wyznaczone w 

 rozwoju dróg powiatowych 
 

Wspierane b
 

nteligentne Systemy 
Transportowe). 
Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa 

TEN- tformami 
logistycznymi. 

 

10.   

1.   

11.  Kategorie interwencji 

  -T (nowo budowane) 
032 Lokalne drogi dojazdowe (nowo budowane) 
034 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne) 

12.   

 

13.   

1. (CI) [km], 
2. zmodernizowanych dróg (CI) [km] 
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14.  Typy projektów  

1. Budowa i/lub przebudowa dróg powiatowych 

15.  Typ beneficjenta  

 jednost  powiaty, . 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  
  

  

17.  Nie dotyczy 

 Alokacja 

18.  12 398 292 EUR 

19.   

Nie dotyczy 

20.   

 Nie dotyczy 

21.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego  

Tryb konkursowy 
Tryb pozakonkursowy  w ramach koncepcji modernizacji dróg powiatowych Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. 

  . 
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów     
W przypadku trybu pozakonkursowego procedura  

22.   
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lubregulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
gionalnego, Europejskiego 

Fundusz -  

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

 owalnych 

24.  Nie dotyczy 

25.   

lamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

26.   

 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

 Nie dotyczy 

28.   

85% 

29.  Maks
 

85%,  

30.  Minimaln  

15%, 
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31.   

Nie dotyczy 

32.   

Nie dotyczy 
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5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych 

9.   

5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych  

-T. Kluczowym do realizacji projektem jest kompleksowa rewitalizacja linii 210 na 
odcinku Runowo Pomorskie  Szczecinek. 

oraz prace remontowe. 
powinna -741-

toru). 

10.   

1.  

11.  Kategorie interwencji 

 026 Inne koleje 

12.   

1. Liczba p  [szt./rok]. 

13.   

1.  

14.  Typy projektów  

1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 
 Szczecinek. 

 

 odcinka oraz toru nr 2 na odcinku Szczecinek  
czemu przywrócony zostanie ruch dwutorowy na odcinku Szczecinek  
interwencji, 
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2. Rewitalizacja sieci kolejowej o znaczeniu regionalnym 

zacyjnych na innych 
odcinakach regionalnych linii kolejowych. 

15.  Typ beneficjenta  

 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

  

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

33 350 000 EUR 

19.   

Nie dotyczy 

20.   

 Nie dotyczy 

21.   

Tryb pozakonkursowy  projekty uzgodnione z PKP PLK i w Kontrakcie Terytorialnym. 
    

 zastosowania. 

22.   

lubregulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
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Wytycznych Ministra Infrastruktur
-  szczegó

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-financi  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatk  

 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy 

28.   

85% 

29.  nansowanie 
 

85%,  

30.   

15%,  
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31.  yczy) 

Nie dotyczy 

32.   

Nie dotyczy 
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5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych 

9.   

5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych 
 

jak  
regionalnych. 

10.   

1. . 

11.  Kategorie interwencji 

 027 Tabor kolejowy 

12.   

 

13.   

1. Liczba zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów kolejowych [szt.] 

14.  Typy projektów  

1. Zakup taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych, 
2. Modernizacja taboru kolejowego. 

15.  Typ beneficjenta  

Województwo zachodniopomorskie   

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  
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17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

76 650 000 EUR 

19.   

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy 

21.   

Tryb pozakonkursowy 
  Wydz  

 

22.   

lub regulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
gionalnego, Europejskiego 

4-  

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 
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25.    

 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

26.   

 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy 

28.   

85% 

29.  
 

100%,  

30.  alifikowalnych  

0%,  

31.   

Nie dotyczy 

32.   

Nie dotyczy 
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5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodos
 

9.   

 
wodnego Szczecin-

- m.in. 

 

10.   

1.  

11.  Kategorie interwencji 

  

12.   

 

13.   

1.  
2. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli hydrotechnicznych [szt.], 
3.  [km], 
4.  
5.  
6. Liczba zmodernizowanych systemów monitorowania ruchu statków typu AIS  [szt] 
7.  
8.  

14.  Typy projektów  

1.  
2. -  



 

5.7 BUDOWA, ROZBUDOWA LUB MODERNIZACJA OGÓLNODOST  
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3. Monitoring dróg wodnych. 

15.  Typ beneficjenta  

  

 morskie,  

  i jego jednostki organizacyjne. 

  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

10 000 000 EUR 

19.    

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy 

21.   

Tryb konkursowy 
Tryb pozakonkursowy 
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22.  Limity i ograniczenia w realizacji pro  

lubregulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
ach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

-  

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.  Dopuszczalna ma  

Nie dotyczy 

25.   

 

26.   

 

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy 

28.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatk  

85% 

29.  
 

85%,  

  



 

5.7 BUDOWA, ROZBUDOWA LUB MODERNIZACJA OGÓLNODOST  

 

 

Strona 273 z 514 
 

30.   

15%,  

31.   

Nie dotyczy 

32.   

Nie dotyczy 
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INFRASTRUKTURA PUBLICZNA 

  



IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA 

Strona 275 z 514 
 

 

1.  Numer i nazwa osi priorytetowej 

IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA 

2.  Cel tematyczny 

  

 

 

3.   

1.  

2. Z  

3.  

4.  

5.  

6. -  

4.  Syntetyczny opis osi priorytetowej 

priorytetowej jest uzasadnione z 
 

astosowaniu technologii 
informacyjno- wencji 

-
 

-komunikacyjnych w podmiotach publicznych. 
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ez pobudzanie i kreowanie 
anych na poszerzenie i 

-informacyj

technologii cyfrowych przy kontaktach podmiotów publicznych z 

 
  

5.   

 

6.  Fundusz (nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu  ZIT SOM ZIT KKBOF 

EFRR 154 000 000 - - 

7.   

 

8.   

Nie dotyczy 
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9.1 Infrastruktura zdrowia 

9.   

9.1 Infrastruktura zdrowia 
y paper dla ochrony 

zdrowia na lata 2014-
 

-hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej. 
 

 
Warunkiem koniecznym dla podejmowania  

ierunkowanych na 
  

 
-pobytowych (rozumianych zgodnie z Policy Paper dla 

ochrony zdrowia na lata 2014-

 

10.   

1. ci infrastruktury zdrowotnej.  

11.  Kategorie interwencji 

 053 Infrastruktura ochrony zdrowia 

12.   

1. ej oraz paliatywnej i 
hospicyjnej [szt.]. 

13.   

1. Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.], 
2.  
3.  
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4. Liczba wspartych podmiotó -19 [szt.] (CV 12) 

5. -19 [szt.] (CV 13) 
6. Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metoda ̨ genetyczna ̨/molekularna ̨ ̨ COVID-19 [szt.] (CV 14).];  
7. .] (CV 15).]. 
8. Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 [szt.] (CV 7) 
9. la pacjentów chorych na COVID-19 [szt.] (CV 8) 
10. -19 [szt.] (CV 9) 
11. -19 [szt.] (CV 10) 
12. L -19 [osoby] 
13. -19 [szt.] (CV 33) 
14. -19 [PLN] (CV 30) 

 

14.  Typy projektów  

1.  
2. Zakup  wyrobów medycznych zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 ustawyz dnia 20 maja 2010 r.o wyrobach medycznych. 

rojektu. 
 

 

 efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty,  

  i restrukturyzacji 

 

  

15.  Typ beneficjenta  

 

 
 

 w przypa  
wój zawód w 

 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  
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17.   

Nie dotyczy  

18.  Alokacja 

58 179 000EUR 

19.   

Nie dotyczy 

  

20.   

Nie dotyczy  

21.  Tryb(y) wyboru projektóworaz wskazanie podmiotu odpowie  

Tryb konkursowy  
 

 lub dokumentów 
 

   w programie operacyjnym (lista 

 
  

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   
zastosowania. 

22.   

i zdrowotnej. Takie 
turyzacji systemu ochrony zdrowia.  

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 



IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA 
 

Strona 280 z 514 
 

24.   

Nie dotyczy  

25.   

/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

26.  

 

Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

Nie dotyczy 

28.   

85% 

29.  
 

95% 

30.  lnych  

5% 

31.   

Nie dotyczy 

32.   

Nie dotyczy  
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9.   

 
cznego grup 

 
wsparciem z EFS. 

oraz popra  
abilitacji poprzez 

 
-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

14-2020) 

  

10.   

1.   

11.  Kategorie interwencji 

 woju regionalnego i lokalnego 

12.   

1. - dot. ZAZ, 
2.  czno-zawodowej [osoby]. 

13.   

1. -zawodowej [szt.], 
2.  

14.  Typy projektów  

1.  
2. Odbudowa, p  
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3. owej (ZAZ), w 
tym: 

 
 

  
4. , 

-   -ów i 
ZAZ-ów. 

15.  Typ beneficjenta  

  

  

  

  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

Mie   

17.   

Nie dotyczy  

18.  Alokacja 

9 200 000 EUR 

19.   

Nie dotyczy 

20.   

Nie dotyczy  

21.   

Tryb konkursowy 
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Tryb pozakonkursowy  
Podmiot odpowiedzialny za nabór i o    
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów    
W przypadku trybu po  

22.   

Nie dotyczy  

23.  Warunki i planowany zakres stosowaniacross-  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy  

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

 System zaliczek zostanie ure  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

Nie dotyczy 

28.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnychna poziomie  

85% 

29.  
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30.   

5%,  

31.   

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy  
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ich 

9.   

9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze  
Programów Rewitalizacji (PR) zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w 

programach operacyjnych na lata 2014-2020.  
w sferze fizycznej jak i gospodarczej

rozszerzeniem  
sparcia EFS.  

  
-  

7.1). 

 

 
-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

14-2020, a w przypadku 
instytucji zdrowotnych  zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-

a z opieki 
 

10.   

1.   

11.  Kategorie interwencji 

 054 Infrastruktura mieszkalnictwa, 
 

12.   

1. zt.]. 

13.   

1.  
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2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.], 
3.  

14.  Typy projektów  

1. K programów
wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru 

 

 przebudowa lub adaptacja zdegrado -ami, 

 nych, 
gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. 

15.  Typ beneficjenta  

  

  

  

 jednostki sektora finansów publicznych,  

  

 lnoty mieszkaniowe, TBS 

 instytucje kultury. 

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.   

Nie dotyczy 

18.  Alokacja 

42 121 000 EUR 

19.   

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, OP Vi, VII i VIII  
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20.   

Nie dotyczy  

21.   

Tryb konkursowy 
gocjacyjnego na etapie 

Programów Rewitalizacji (PR).  
 dniopomorskiego  . 

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów    

22.   

Brak ciwego terytorialnie Programu Rewitalizacjiumieszczonego na Wykazie Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Zachodniopomorskiego oznacza 
  

ojektu w Programie Rewitalizacji  
udynków. 

W ramach priorytetu przewidziane jest finansow
 

agany audyt energetyczny. 
Limit na d e   

  wydatków kwalifikowalnych 

prac). 
 

k koszty wynajmu i utrzymania 

 
 
 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

 Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 
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25.   

W przypadku 
 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

onalnych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020. 

ia 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 dziedzictwa kulturowego w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

28.   

90%  

29.  
 

95%  

30.  owalnych  

5% 

31.   

 

32.   

W przypadku realizacji projektów   
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jalnym 

9.  Nazwa i k  

jalnym 
 

 

 
 

ramach EFS. 

10.   

1.   

11.  Kategorie interwencji 

 051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziom  

12.   

1.  

13.   

1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.]  

14.  Typy projektów  

1.   
 

 prawnych
 

 -
obcych)   
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15.  Typ beneficjenta  

  

   

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 u  
 

 s  ogólne (z 
 

 n   

17.   

Nie dotyczy  

18.  Alokacja 

0 000 000 EUR 

19.    

Nie dotyczy  

20.   

Nie dotyczy  

21.   

Tryb konkursowy 
    

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów    a Strategicznego 

22.   

lub regulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
Wytycznych Ministra Infrastruk

-  szcz
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23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-fina  

Nie dotyczy  

24.   

Nie dotyczy 

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

   

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy  

28.   

85%  

29.  u 
 

85%,  

30.   

15%,  
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31.   

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy  



IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA 
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jalnym w ramach Kontraktów 
 

9.   

jalnym  
 

 terytorialny.  

 
 

az zmniejszeniu 
 

finansowane z 

ych uczniów realizowane w 
ramach EFS. 

10.   

1. Lepsze kwalif  

11.  Kategorie interwencji 

  

12.   

1.  

13.   

1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.]. 

14.  Typy projektów  

1.   
W ramach typu projektu  

  

 T, nauk przyrodniczo-  
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15.  Typ beneficjenta  

  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 uczniowie i wychowankowie sz
 

 

 
   

17.   

Nie dotyczy  

18.  Alokacja 

612 422 EUR 

19.   

ranym Kontrakcie 
 

20.  Instrumenty terytorialne  

-  KS ma 
na celu jednolity gospodarczy rozwój danego obszaru, oparty na wspólnie zdefiniowanych pr  

21.   

Tryb konkursowy  
  

 
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów    
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22.   

lubregulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w z

-  
uwarunko  

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross- dotyczy) 

Nie dotyczy  

24.   

Nie dotyczy 

25.   

 
 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

   

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy  

28.  Maksymalny % pozi  

85%  

29.  
 

85%,  
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30.   

15%,  

31.   

Nie dotyczy  

32.  Mini  

Nie dotyczy  
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9.   

 
nego regionalnego centrum popularyzacji nauki i innowacji 

obszarze województwa. Regionalne  
rozumianej jak ,podziale 
o G ce obszary a,dziedzictwo narodowe. 
edukacja,ekologia, energia, oceanologia, oceanografia a, zasoby surowcowe, przestrzenne morze-

 egluga morska a.  

 
interwencji skierowanej z EFS. 

 
Regionalne Centrum mus  cji 

zy, stanu techniki. 

Regionalnego Centrum Nauki 
ole.  mus  

województwa.  ki 
multimedialne. 
Wszystkie inwestycje mus  
przedmiotami matematyczno‐

kacyjne (w tym aktywny 
  

Ponadto utworzenie 

Inwestycje   oceniane z punktu 
 

 
Wsparcie w ra h w ramach 
projektów finansowanych z EFS. 

10.   

1.   
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11.  Kategorie interwencji 

  

 

12.   

1. /rok],  
2. /rok]. 

13.   

1.  

14.  Typy projektów  

1. nowacje. 

struktury. 

15.  Typ beneficjenta  

 jednostki  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.  otyczy) 

Nie dotyczy  

18.  Alokacja 

22 000 000 EUR 

19.   
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20.   

Nie dotyczy  

21.   

Tryb konkursowy 
   

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   Wydzia  

Województwa Zachodniopomorskiego.  
   

W przypadku trybu poz  

22.   

lubregulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
gionalnego, Europejskiego 

-  

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

cross-  
-financing. 

24.  Dopuszczal  

Nie dotyczy 

25.   
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26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

 System za   

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-  
truktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014 2020. 

28.   

100%  

29.  
 

100% 

30.   

Nie dotyczy 

31.   

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy  
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9.   

 
ania i realizowania procesów rozwojowych w oparciu o wymiar terytorialny. KS 

ierowane na utworzenie w 
nauki utworzonym w 

 
 

Ponadto poszczególne nia 
 

Wspar

 
interesowanie uczniów 

przedmiotami matematyczno‐przyrodniczymi i wspieraj cy wybór cie ki edukacyjnej zwi
kacyjne (w tym aktywny 

 
 

analiz ojektów instytucji 

 

zdiagnozowanych w ramach projektów finansowanych z EFS. 

10.  C  

1.  

11.  Kategorie interwencji 
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12.   

1. rganizowanych grupach szkolnych [osoby/rok], 
2. /rok]. 

13.   

1.   

14.  Typy projektów  

1.  

z dostosowaniem infrastruktury. 

15.  Typ beneficjenta  

 j  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

17.   dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  Alokacja 

2 238 463 EUR 

19.   

  
ranym Kontrakcie 
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20.  Instrumen  

-  KS ma 
na celu jednolity gospodarczy rozwój danego obszaru, oparty na wspólnie z  

21.   

Tryb konkursowy 
osków   

 
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   tegicznego. 

22.   

lubregulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i 

-  ych 

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu  

-financingu 
 

-financingu. 

24.   

Nie dotyczy 

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek  

 System zaliczek zostanie uregulowany zgodnie z wytyc   
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27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

Nie dotyczy  

28.  )  

85%  

29.  
 

85%,  

30.   

15%,  

31.   

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy  
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9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego 

9.   

9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego 
dowego do aktualnych potrzeb rynku 

pracy oraz specjalizacji regionu. 
owania potrzeby utworzenia 

 

znaczenie dla rozwoju gospodarki na poziomie krajowym i regionalnym, identyfikowanych w dokumentach strategicznych lub defini
specjalizacje.  
Wsparcie w zakresie infrastruktur

regionu oraz w odpowiedzi na 
zidentyfikowane deficyty w ww. zakresie poparte stosownymi analizami. 

zawodowego i jego dostosowaniu do wymogów regionalnego rynku pracy realizowane w ramach EFS. 
h przez pracodawców, 

. 
diagnozowanych w ramach 

projektów finansowanych z EFS. 

10.   

1.  

11.  Kategorie interwencji 

  
 

12.   

1.  

13.   

1.  
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14.  Typy projektów  

1.  
 

  

 inwest
nteligentne 

specjalizacje, 

 , 

   
Budowa nowych obie  

15.  Typ beneficjenta  

  

  

 izacyjne jst,  

  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  
  
   
 sprawie praktycznej 

nauki zawodu(Dz. U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626 ze zm.), 
  

17.   

Nie dotyczy  

18.  Alokacja 

9 676 114 EUR 

19.  tyczy) 

Nie dotyczy 
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20.   

Nie dotyczy  

21.   

Tryb konkursowy 
Podmiot odpowiedzialny za nabór i oce    
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów    

22.  Limity i ograniczeni  

lubregulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalno

-  

 
 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

   

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy  
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28.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE w  

85%  

29.  
 

95% 

30.   

5% 

31.   

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy  
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9.   

  
o wymiar terytorialny. KS 

ktury szkolnictwa zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy danego obszaru 
 

 

regionalnych
stopniu  

zawodowego i jego dostosowaniu do wymogów regionalnego rynku pracy realizowane w ramach EFS. 
h przez pracodawców 

na danym obszarze. 

projektów finansowanych z EFS. 

10.   

1.  

11.  Kategorie interwencji 

 049 Struktura  
 

12.   

1.  

13.   

1.  
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14.  Typy projektów  

1. e dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych specjalizacji. 
 

  

 inwestycje w in
regionalnychspecjalizacji, 

   

15.  Typ beneficjenta  

  

  

  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 uczniowie  
  
  
 inst wie praktycznej 

nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626 ze zm.), 
  

17.  y) 

Nie dotyczy  

18.  Alokacja 

3 973 001 EUR 

19.   

kazanymi we wspieranym Kontrakcie 
 

20.   

-  KS ma 
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na celu jednol wych. 

21.   

Tryb konkursowy 
  

 
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów  ojewództwa Zachodniopomorskiego   

22.   

lubregulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
gionalnego, Europejskiego 

-  

. 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 

25.  tyczy) 

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

   

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

Nie dotyczy  
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28.   

85%  

29.  
 

85%,  

30.   

15%,  

31.  Minimalna i mak  

Nie dotyczy  

32.   

Nie dotyczy  

 



9.10 Wsparcie rozwoju e-  
 

9.   

 9.10 Wsparcie rozwoju e-  
 

krajowego. 
-  

Prio - -
 

  

 rynek pracy, 

 ochrona zdrowia, 

  

  

  

  

  

  

  danych przestrzennych, 

  

 kultura i dziedzictwo narodowe. 
  

ublicznych 
 

-  
aga tego realizacja celów 

projektu.  
-19 dop  

10.   

1. -   

11.  Kategorie interwencji 

 -admini
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-  
079 Dost -kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej), 

 aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne 
 

EFRR) 

12.   

1. /rok], 
2. -  

13.   

1.  
2. , 
3. , 
4. - -dwustronna interakcja [szt.], 
5. - - transakcja [szt.] 
6.  
7. -line dok , 
8. , 
9. , 
10. Liczba  
11. ] 
12. -kobiety [osoby] 
13. -  
14. by] 
15. Liczb -kobiety [osoby] 
16. -m  

14.  Typy projektów  

1. Rozwój e-  
2. -  
3. - formatyzacja procesów front i back-office w tym rozwój 

j w instytucjach 
publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg 
teleinformatycznego. 
Inwestowanie w tzw. twardą infrastrukturęjest możliwe jedynie, o ile warunkuje to realizację celów projektu, zaś przeprowadzona analiza 
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wykazujeniedostępność zasobów w ramach administracji publicznej. W zwiazkuz epidemią COVID-19 możliwe są inwestycje w sprzęt i oprogramowanie 
pozwalające na świadcznie usług publicznych w sposób zdalny oraz niezbędnych do funkcjnowania administracji publicznej w realiach epidemii. 

4.  digitalizowane zasoby 

iczy to ryzyko wielokrotnej 
digitalizacji. Projekty realizowane w przedmiotowym zakresie po  

15.  Typ beneficjenta  

  
 jednostki organizacyjne jst,  
 jednostki sektora finansów publicznych, 
  
 instytucje kultury.  

16.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

  

17.   

Nie dotyczy  

18.  Alokacja 

20 000 000 EUR 

19.    

: 
1. i Rozwoju w sprawie 

po -
poziomie kraju i 

poszczególnych regionów, potrzeb. 

20.   

Nie dotyczy  

21.   
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Tryb konkursowy 
Podmiot    
Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   cznego. 
Tryb pozakonkursowy  

   
 

Tryb nadzwyczajny 
Pod    

 

22.  Limity  

lubregulaminach poszczególnych konkursów na podstawie 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie k

-

 

23.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

 

24.   

Nie dotyczy 

25.   

 

26.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

  

27.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

Rozpo ych programów 
operacyjnych na lata 2014 2020. 
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28.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych  

100% 

29.  
 

100% (90  

30.   

0% 

31.   

Nie dotyczy 

32.  Minimalna i maksymalna warto  

Nie dotyczy  
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1.  Numer i nazwa osi priorytetowej 

VI RYNEK PRACY 

2.  Cel tematyczny  

ików  

3.   

1.  
2. 
procesy adaptacyjne,  
3.  
4. 
rynku pracy, 
5. lat 3, 
6.   

4.  Syntetyczny opis osi priorytetowej 

u pracy poprzez 
m.in. 

 z ale bezrobotne oraz osoby niskowykwalifikowane. 
 

jak: osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, cywilno-
Wsparcie przeprowadzone zostanie z 

dnienie subsydiowane, szkolenia. 
ich pracowników w zakresie 

rozwijania ich kompetencji i kwalifikacji. e w obszarze wspierania innowacji lub reindustrializacji, dla 
których podnoszenie kwalifikacji i kompetencji ich pracowników potrzebne jest do rozwoju i pozytywnej zmiany. 
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i  
 

 
wolnionych, 

zawodowej, ukierunkowane zarówno 
 

iowa 
 . 

Wytycznymi w zakresie realizacji  
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, obszarze zdrowia 
na lata 2014-2020 oraz a 

-2020. 

5.   

  

6.  Fundusz (nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu  ZIT SOM ZIT KKBOF 

EFS    144 000 000 - - 

7.   

  

8.   
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1.   

owego10 

Bazie U
 

2.   

1.  

3.  Kategorie interwencji 

 1  

4.   

1. programie [szt.], 

2.  

5.   

1.  

2. Liczba  

3.  

4.  

                                                                    
Wsparcie realizowane jest zgodnie z   
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6.  Typy projektów  

1. w  

a)  

b) harakterze zawodowym, w tym m.in.: 
 

c)  

 uperwizja, facylitacja, 

 coaching, 

 mentoring, 

 studia podyplomowe, 

 projekt zmiany, 

 egzamin, 

d) -learningowe. 

Wsparcie realizowane zgodnie z rzystosowania 
-2020.  

7.  Typ beneficjenta  

-  Ministrów z dnia 30 
listopada 201  wzorów 

 

8.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

rednichoraz   oraz ich 
  wysokiego wzrostu.  

9.   
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10.  Alokacja 

34 885 000 EUR 

11.   

Nie dotyczy  

12.  li dotyczy) 

Nie dotyczy  

13.   

Tryb konkursowy. 

Tryb pozakonkursowy 

protestów   

 

14.   

odniesieniu do: 

-            art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o  

-           tórych nie 

 

-           o, dla 

 

-           tórych  nie 
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-           y potrzeb rozwojowych w 

 

-  - gospodarcze, 

dla  

P  , z 
 

mowych, dla których okres 
 

dsiebiorstw w obszarze wspierania innowacji lub reindustrializacji do osób o niskich kwalifikacjach przy 
czym w  15% alokacji w PI 8v. 

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

16.   

  

17.   

Nie dotyczy 

18.  
Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

zu 
-2020. 

znych. 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 
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1407/2013 z 18 grudnia 2013 
r. w sprawie stoso /2014 z dnia 17 

tatu).    

20.   

85%  

21.  nansowan
 

85% 

22.   

15% 

23.   

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 
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2  
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 celu wspomaganie procesów 

adaptacyjnych 

1.   

6.2 u 
wspomaganie procesów adaptacyjnych11 

Celem interwencji jest z
zmian gospodarczych, 

dzania oraz budowanie strategii 
 

2.   

1. 
procesy adaptacyjne.  

3.  Kategorie interwencji 

  

4.  Lista w  

1.  

5.   

1. hunek) (CI) [osoby], 

2. oby], 

3.  

                                                                    
11 Wsparcie realizowane jest zgodnie z zapisami Wytycznych -2020 
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2  
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6.  Typy projektów  

1. Programy o charakterze doradczo-
 

7.  Typ beneficjenta  

 -  Ministrów z dnia 30 
listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i a

 

8.  Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia  

 

9.   

 

10.  Alokacja 

 0 EUR 

11.  Mechanizm  

Nie dotyczy 

12.   

Nie dotyczy  

13.  oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy. 

  

14.   
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Strona 328 z 514 
 

Nie dotyczy 

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

16.   

  

17.   

Nie dotyczy  

18.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek  

szu 
-2020. 

znych. 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

1407/2013 z 18 grudnia 2013 
r. w sprawie stos 1/2014 z dnia 17 

ktatu).    

20.   

85% 

21.  nansowan
 

85% 

22.   

15% 

23.  ) 

Nie dotyczy 
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24.   

Nie dotyczy 
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cy, realizowane w formie 

 

1.   

realizowa 12 

ane do pracowników 

planu lanowanym zwolnieniem  
 

2.   

1. 
procesy adaptacyjne.   

3.  Kategorie interwencji 

  do zmian 

4.   

1.  

5.   

1.  
w programie [osoby]. 

                                                                    
12 Wsparcie realizowane jest zgodnie z zapisami -2020 
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6.  Typy projektów  

1.  osób zwolnionych  
 

w tym m.in.: 

a) poradnictwo psychologiczne, 

b)  

c) szkolenia, kursy, studia podyplomowe, 

d)  

e) subsydiowanie zatrudnienia, 

f) dodatek relokacyjny 

g) doradztwo zawodowe po czone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Dzia ania.  

 

Wsparcie realizowane zgodnie z przystosowania 
-2020.  

7.  Typ beneficjenta  

-  Ministrów z dnia 30 
listopada 20 , wzorów 

 

8.  Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia  

  
 

  
  

9.    

 w Szczecinie 
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10.  Alokacja 

0 EUR 

11.   

Nie dotyczy 

12.   

Nie dotyczy 

13.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu  

Tryb konkursowy. 

  

14.  Limity i ograniczenia w realizacji projektów (j  

Nie dotyczy 

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

16.   

 

17.   

 Nie dotyczy 
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18.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek  

Wytycznymi w zakresie kwalifikowal
-2020. 

finansach publicznych. 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

1407/2013 z 18 grudnia 2013 
omisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

    

20.   

85%  

21.  
 

85%   

22.   

15%,  

23.  Minimalna i  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 
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1.   

 dzi
wsparcie szkoleniowe13 

, wsparcie szkoleniowe oraz wsparcie w postaci 
podmiotów w ramach projektu  

2.   

1. .  

3.  Kategorie interwencji 

 102 D ynku pracy, m.in. poprzez lokalne 
 

-  

4.   

1. odarczej [szt.]. 

5.   
 

1. by], 

2. , 

3.  

4.  

                                                                    
13 Wsparcie realizowane jest zgodnie z zapisami a lata 2014-2020 



VI RYNEK PRACY 

SZKOLENIOWE 

Strona 335 z 514 
 

5.  

6.  

7.  [osoby], 

8. [osoby], 

9. [osoby], 

10. Liczba osób zatrudnionych na umowach cywilno- [osoby], 

11. Liczba osób w wieku do 30 lat objętych wsparciem w programie [osoby], 

12. Liczba imigrantów objętych wsparciem w programie [osoby], 

13. Liczba reemigrantów objętych wsparciem w programie [osoby], 

14. Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie [osoby]. 

 
 

6.  Typy projektów  

1.   

a) , 

b) 
ramach danego projektu). 

2. : 

a) we o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane , 
przygotow  do sam j, 

b) wsparcie bezzwrotne (dotacja  udzielane jako stawka jednostkowa na samozatrudnienie,  

c) w

j, 

d)  
. 

7.  Typ beneficjenta  
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Typ projektu 1: Bank Gospodarstwa Krajowego 

Typ projektu 2:  

-  Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w 
sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizac . 

8.  Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia  

Typ projektu 1: 

1. Osoby  arczej: 

- osoby bierne zawodowo  
o niskich kwalifikacjach); 

- - osoby bezrobotne    osoby 
z ); 

- bezrobotni -  (tj. 
 osoby z ). 

2. Osoby  i gospodarczej: 

-  
-  
- Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, 
-  prawnych, 
- Reemigranci i imigranci, 

 

wsparcie o  

 

Ze wsparcia  

p
projektu. 

 

Typ projektu 2: 

1. Osoby : 

- osoby bierne zawodowo  
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z ; 

- - osoby    osoby 
z ); 

- bezrobotni - acji na rynku pracy  (tj. 
 osoby z ). 

2.  
a)  
b)  
c) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, 
d)  prawnych, 
e) reemigranci i imigranci, 

Ze wsparcia  

- ; 

- z ci Gospodarczej (CEIDG) lub o Krajowym 
Rejestrze  (KRS)  

- p
popr  

- 
 

- m.) 

 

9.   

  

10.  Alokacja 

 3 565 000 EUR 

11.  Mechanizmy pow  
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 Zachodniego JEREMIE 2 w  celu realizacji 
In - - Wzmocnienie procesu wsparcia firm w 
rozwoju oraz 6.4 - 
wsparcie doradczo-szkoleniowe 

12.   

Nie dotyczy  

13.  niosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy dla typu projektu 2. Dla typu projektu 1  tryb pozakonkursowy.  

Dla typu projektu 2 -  . 

Dla typu projektu 1   

14.   

1. 
 prawnych oraz reemigrantów i imigrantów 

uwarunkowana jest wykazan  gospodarczej.  
2. 

WER w formie dotacji bezzwrotnych oraz z wy  
3. -

    
4. Wsparcie dla osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych oraz krótkoterminowych ograniczone jest do ww. o 120% 

minimalnego wynagrodzenia. 
5. imum 60% 

wsparciem w ramach projektu. 
6. 

z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS),  
; ponadto, d

 
7. morskiego, a jej prowadzenie, w tym 

oli. 
8.  zarówno w formie zwrotnej jak i bezwrotnej
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 podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z 
 

9. 
rozliczania wydatków  

 2014-2020 oraz RPO 2014-2020 w celu 
opracowania stawki jednostkowej na samozatrudnienie oraz stawki jednostk  

10.   
ramach typu 2) ze wsparciem zw w odniesieniu do pojedynczego uczestnika projektu 

 wydatków. Wówczas przez uczestnika projektu roz
. 

11.  wsparciu  gospodarczej 
; prowadzenie 

j; u y elektronicznej oraz podstawowej strony 
; u (wirtualnego); u

marketingowe, w tym promocja utworzonych przez uczestników dzi ych. 
 

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

16.   

 Nie dotyczy typu projektu 1. Dla typu projektu  

17.   

Nie dotyczy 

18.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek   

 

 W ramach typu projektu 2: 

 Funduszu Rozwoju 
-2020. 
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znych. 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w 
sprawi  nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

08 Traktatu).    

20.   

85% 

21.  na
 

Dla typu 1 - 90% (85% EFS+5  

Dla typu 2  95% (85% EFS+10  

22.  datków kwalifikowalnych  

Dla typu 1 - 10% 14 

Dla typu 2  - 5%  

23.   

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 

                                                                    
14 W typie projektu 1 go dla/na rzecz Ostatecznego Odbiorcy. 
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25.  

Kwota a  

4 000 000 EUR 

26.   

u Fund
 

27.   

 

28.  Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych 

1. Osoby  : 

- osoby bierne zawodowo obiety, osoby z 
o niskich kwalifikacjach); 

- - osoby bezrobotne   osoby 
z mi, oraz osoby o niskich kwalifikacjach); 

- bezrobotni - y  (tj. 
 osoby z ). 

2. Osoby  : 

-  
-  
- Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, 
-  prawnych, 
- Reemigranci i imigranci, 

 

Ze wsparcia  w Kra

oraz osoby m do projektu. 
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6.5 Kompleksowe wsparcie  dla osób bezrobotnych,  biernych zawodowo  zw

 

1.   

6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo 
15 

Celem interwencji jest pomoc w aktywnym poszu
które ma na celu zmniejszenie bezrobocia w województwie zachodniopomorskim. Wsparcie przeprowadzone zostanie z zastosowaniem odpowiednich 
instrumen , 

 .   

poprawy imigrantów i reemigrantów (i ich rodzin) 

skutkami COVID-19 z terenu województwa zachodniopomorskiego.  

2.   

1. rudnej 
sytuacji na rynku pracy. 

3.  Kategorie interwencji 

  od rynku pracy, m.in. 
poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i  

-  

4.   

1.  

2. po opuszczeniu programu  [osoby], 

                                                                    
15 Wsparcie realizowane jest zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie reali -2020 oraz/lub zapisami 
Wytycznych ansowanych z EFS w perspektywie finansowej 2014-2020. 
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3.  

4. Licz  

 

5.   

1. . 

2. Liczba osób . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. . 

7.  [osoby]. 

8. . 

9. [osoby]. 

10. [osoby]. 

11. Liczba osób zatrudnionych na umowach cywilno- [osoby]. 

12. -19 [szt].] . 

14. -19 [osoby] CV31. 

15. Wart  COVID-19 [PLN] CV30. 

16. -19 [podmioty] CV33. 

6.  Typy projektów  

1. Instrumenty ji zatrudnienia 
i  

a) instrumen :  

  tym 
identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy (obligatoryjne), 

 soby lub 
poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w 
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zawodowych, 

b)  
i kompetencji:  

 sowywanie kompetencji i/lub 
 

c) odowego wymaganego przez pracodawców: 

 . poprzez 
 

 
 

stanowiska, 

d)  

 oprzez pokrycie 
szkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, 

  

e)  z : 

 oby  z  w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie 
pracy asystenta osoby  z 
potrzeb osób  z . 

f)  

 j (dotacji) na 
i prowadzenia 

 

2. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo i/lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP 
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: 

a) :  

  (obligatoryjne):, 

 soby lub 
ompetencji i kwalifikacji 

zawodowych, 

b)  

 /lub 
osoby  



VI RYNEK PRACY 
5 KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, BIERNYCH ZAWODOWO  W SZCZEGÓL

 

Strona 345 z 514 
 

c)   

 
d) 

 

e) oprzez pokrycie kosztów 

na zasiedlenie, 

f) z : 

g)  z   w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez zatrudnienie 
wspomagane, w 
zawodowego lub terapeutów. 

3. Kompleksowe wsparcie i idywi
rolnictwa i ich rodzin, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i cywilno-prawnych poprzez: 

a) : 

h)  (obligatoryjne):, 

 soby lub 
ikacji 

zawodowych, 
b) wsparcie  

 
osoby, której udzielane jest wsparcie, poprzez  

c) wców: 
- 

 

4. -gospodarczych regionu (typ projektu o 
charakterze warunkowym).  

5. migrantów 
: 

a) opracowanie modelu   

  

 unktów Pierwszego Kontaktu do pracy z migrantami, 

 opracowanie i przygotowanie przewodnika typu Wellcome Guide dla migrantów, 
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b)  tworzenie i utrzymanie Zachodniopomorskiego Centrum Wsparcia oraz Punktów 
Pierwszego  

   

  

 porady prawne, doradztwo zawodowe  

c) realizacja kampanii informacyjno-
 

 przystosowanie serwisów inform  

 
kultury polskiej, 

  dla pracodawców i instytucji  , 

 prowadzenie kapamnii informacyjno- azu np. internet, citylight, prasa, social media 
itp. 

6. -19.na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
i zwalczaniem COVID-

oraz niektórych innych ustaw (na podstawie art. 15zzb, 15zzc oraz 15zze).16 

7.  Typ beneficjenta  

Typ projektów 1, 6:  

 

Typ projektów 2, 3, 4:  

Tryb konkursowy: 

-  Ministrów z dnia 30 
listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego reje

 

Typ projektów 5: 

 

                                                                    
16  
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8.  Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia  

Typ projektów 1: 

- zarejestrowane w Po ,w tym: 

a)  
bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach); 

b) b - a. 

 

Typ projektów 2:  

- osoby bierne zawodowo  
z ; 

- - osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP  
kobiety,  osoby z ); 

- bezrobotni -
trudnej sytuacji na rynku pracy   osoby z ). 

 

Typ projektów 3: 

- osoby  

a) ich rodziny, 
b)  
c) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, 
d)  prawnych 

Typ projektów 4: 

 osoby   
 

a) osoby bezrobotne,  

b) osoby bierne zawodowo, 

c)  

 pracodawcy.  

Typ projektów 5: 

1. Wspa  

a) imigranci i ich rodziny (w tym osoby polskiego pochodzenia),  
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b)  

c) repatrianci, 

d)  

2.  

a)  

b) pracownicy administracji,  

c) nauczyciele, w tym nauczyciele akademiccy, 

d) zagraniczni studenci, doktoranci, naukowcy, 

e)  

 

Typ projektów 6: 

  

a)  rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.     

b)  

c) pospolitej Polskiej, o 
 

 
d)  
e)  socjalne; 
f) sów ustawy z dnia 25 

 

 

2. . 

 

 

9.   

 

10.  Alokacja 
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  78 660 296 EUR 

11.   

Nie dotyczy  

12.  Instrumenty terytorialn  

Nie dotyczy  

13.   

Typ projektów 1, 6  tryb pozakonkursowy 

 Wojewó  

 

Typ projektów 2, 3, 4  tryb konkursowy  

 zecinie. 

Typ projektów 5  tryb pozakonkursowy 

  

Beneficjentem projektu realizowanego w trybie  Szczecinie 

14.   

 

 prawnych).  

 

dnionych na umowach 
w ramach umów cywilno   gospodarczej.  

 uczestników 
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-
0%   

Wsparcie dla osób zatrudnionych na umowach cywilno-
minimalnego wynagrodzenia. 

Realizacja projektu pozakonkursowego w ramach typu 5 d
. 

 

niopomorskiego.Wsparcie 
-19.  

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Typ projektów 1:  

Nie dotyczy 

Typ projektów 2, 3, 4, 5, 6:  

 

16.  lifikowalnych 

Typ projektów 1:  

Nie dotyczy 

Typ projektów 2, 3, 4, 5, 6:  

  

17.   

Nie dotyczy  

18.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek   
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Typ projektów 1, 6:  

 

Finansowanie zaliczkowe nieplanowane  finansowanie projektów odbywa 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Typ projektów 2, 3, 4:  

w w ramach Europejskiego Funduszu 
-2020. 

licznych. 

Typ projektów 5: 

 

znych. 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

1407/2013 z 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania art. 10

    

20.  M  

85% 

21.  
p  

Typ projektów 1, 6:  

100%  

Typ projektów 2, 3, 4: 

 85%  
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Typ projektów 5: 

 

22.   

Typ projektów 1, 6:  

 

Typ projektów 2, 3, 4: 10% 

Typ projektów 5: 8% 

23.   

Minim  000 EUR przeliczone na PLN zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i 
Finansów w zakresie  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejs  oraz Funduszu 

 na lata 2014-2020. 

24.   

 000 EUR przeliczone na PLN zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i 
Finansów w zakresie  wydatków  oraz Funduszu 

 na lata 2014-2020. 
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6.6 Programy zape  

1.   

17 

 oraz jego utrzymanie.  

jsc w aktualni
przez pierwszy okres 

funkcjonowania.  

-technologiczne. 

odpowiednich warunków do 
opieki nieinstytucjonalnej nad  

2.   

1. lat 3.  

3.  Kategorie interwencji 

  

 

 

 

4.   

                                                                    
17 Wsparcie realizowane jest zgodnie z zapisami nku pracy na lata 2014-2020 
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1.  , po opuszczeniu 
programu [osoby], 

2.  [osoby]. 

5.   

1. L  

2.  [szt.]. 

3. ii COVID-19 [podmioty] CV33. 

4. COVID-19 [PLN] CV30 

6.  Typy projektów  

 

1. Tworzenie nowych miejsc o
 

a. rzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-
 

b.  

c. -
agania rozwoju  i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 

towania; 

d.  

e.  

f. atrudnionego w miejscu 
op  

g. 
 

h. 
dziennego. 

i.  

2. Dostosowanie  finansowanie mechanizmu racjonalnych 

z  
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3. 
dziennego, ponoszonych przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3. 

 

7.  Typ beneficjenta  

-  Ministrów z dnia 30 
ego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów 

 

8.  Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia  

1. Osoby bezrobotne 
 

2.  
ie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy  

3. 
 w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy. 

4.  
5. O . 

9.   

Wojewódzki   

10.  Alokacja 

  15 635 000 EUR 

11.   

Nie dotyczy 
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12.   

Nie dotyczy  

13.  Tryb(y) wyboru projektów  

 

Typ projektów 1,2 – tryb konkursowy 

Typ projektów 3 – tryb pozakonkursowy 

 Woje  

Beneficjentem projektu realizowanego w trybie  

14.   

 

nienia kwalifikacji 
a dziennego, ów 

 

 

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

 

16.   

40% 

17.   

Nie dotyczy  
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18.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek   

Upros
-2020. 

Finansowanie  

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

Program pomocowy przygotowany p
omisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

    

20.   

85% 

21.  
 

95% (  

22.   

5%  

23.   

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 
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1.   

 

 

. poprzez rozwój opieki 
instytucjonalnej i nieinsty  

przez pierwszy okres 
funkcjonowania.  

ch na obszarach 
 czy parki naukowo-technologiczne. 

mów nabywania kwalifikacji 

 

2.   

1. Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to sytuacj   

3.  Kategorie interwencji 

  od rynku pracy, m.in. poprzez 
lokalne inicjatywy n , 

. 

4.   

1. [osoby], 

2.  [osoby]. 



VI RYNEK PRACY 
7  

 

5.   

1.  

2.  [szt.]. 

6.  Typy projektów  

 

1. cych lub nowo tworzonych 
for  

a. -
 projektowania itp. 

b.  

c. - ia potrzeb 
jalnymi potrzebami 

 

d.  

e.  

f.  miejscu 
 

2. 
 

3. 
  

 
 

4.  zawodowego dziennego 
opiekuna) lub niani dla opiekunów dzieci do lat 3. 

 

7.  Typ beneficjenta  

 

8.  Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia  
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1. , w tym osoby, które 
p howawczych w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks Pracy. 

2. 
wca 1974 r.  Kodeks 

Pracy. 

9.  Instytucj  

  

10.  Alokacja 

790 000 EUR 

11.    

kompleksowe i komplementarne z innymi projektami wskazanymi we wspieranym Kontrakcie 
 

12.   

-  KS ma na 
ach rozwojowych. 

13.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nab  

Tryb konkursowy 

  
. 

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   .  
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14.   

1.  
 

2. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad d
 

3.   
 

4. u lub klub
zenie oraz koszty 

 opiekuna,  
5. 

 

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

. 

16.   

. 

17.  Warunki u  

Nie dotyczy  

18.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek   

 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

1407/2013 z 18 grudnia 2013 
omisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 



VI RYNEK PRACY 
7  

 

 art. 107 i 108 Traktatu).   

20.   

85% 

21.  
 

90%   

22.   

10% 

23.  Minimalna i  

 Nie dotyczy 

24.    

Nie dotyczy 
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 istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz 

profilaktyczne 

1.  Nazwa i krótki o  

   
ych 

18 

wanych przeciwko chorobom. 

  

  choroby zdiagnozowane jako 
 

 
-stawowego i 

rehabilitacyjnych programów profila  
 osób w wieku 

produkcyjnym, 

  programami wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, raka piersi i raka jelita 
wanych w ramach ww. programów populacyjnych, 

w zdrowotnych. 

anych w ramach PO WER. 

 e wsparcia 
-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego.  

2.   

1.    

                                                                    
18 Wsparcie realizowane jest zgodnie z zapisami a lata 2014-2020 oraz Wytycznych w 
zakresie realizacji p - 2020 
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3.  Kategorie interwencji 

 107 Aktywn . 

4.   

1. [osoby], 

2. [osoby]. 

5.   

1. zdrowotnym  [osoby]. 

2.  pandemii COVID-19 [osoby] CV31. 

3. pan -19 [PLN]  } CV30. 

4. -19 [podmioty] CV33. 

6.  Typy projektów  

1.  

a)  
b) zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem, 
c) zapewnie , 
d) -  osób 

 
e) -szko   
f) 19 
g) 

Programu Zdrowotnego)  
h) - Zdrowotnego20 

                                                                    
19 Ewaluacja wykonywania przez beneficjenta zgodnie z wymogami 

 programu polityki zdrowotnej. 
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2. Regionalnego Programu Zdrowotnego, w tym, 

a)  
b) realizacja turnusów rehabilitacyjnych, 
c) informacyjno - 21 
d) -

z ich otoczenia, 
e) -

 
f) 22 
g)  anego Regionalnego 

Programu Zdrowotnego 
oraz dododatkowo:  
h) zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem, 
i) 

czasie korzystania ze wsparcia, 
 

 

3. Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego. 

a)  
b) - ofilaktycznych  
c)  nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego kierowane do kadr POZ (tj. 

lacówki POZ) lub kadr placówki medycyny pracy 
d) zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem, 
e) ramach projektu, w 

czasie korzystania ze wsparcia. 
f) anego programu (m.in. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
20 - ednie projektu. Koszty 

-
 

21 -
-

  

 
22 Ewaluacja wykonywania przez beneficjenta zgodnie z wymogami wego  z realizacji 
programu polityki zdrowotnej oraz . 
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mammobus, cytobus, kolonoskop), 

4. tnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy. 

5. o 
 

-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w oparciu o Zachodniopomorski Program 
Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19. 

 

7.  Typ beneficjenta  

Typ projektów 1,2,3: 

  i ich jednostki organizacyjne, 

  

 promocji i ochrony zdrowia, 

 p . 

Typ projektów 4, 5: 

ki narodowej, wzorów 
. 

Typ projektów 6: 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie  

8.  Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia  

Typ projektów 1: 

osoby 
,       - . 

 Typ projektów 2: 

- osoby 
 

       - kadra POZ oraz inne oso  

Typ projektów 3: 
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- Program profilaktyki raka piersi jest skierowany do kobiet w wieku od 50 do 69 lat.  
- Program profilaktyki raka szyjki macicy jest skierowany do kobiet w wieku 25 do 59 lat.  
- Program profilaktyki raka jelita grubego jest skierowany do osób: 

  w wieku 50 - 65 lat bez objawów raka jelita grubego 

 w wieku 40 - d
dzieci) z rakiem jelita grubego 

 w wieku od 25 -   

- Personel   
Typ projektów 4, 5: 

  

 pracodawcy. 
 
Typ projektu 6: 
          - -64 oraz kobiety w wieku 18-59) 
SAR-CoV-2 oraz podmioty  wskazane w Zachodniopomorskim Programem Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19 
  

9.   

  

10.  Alokacja 

   9 239 704 EUR 

11.    

Nie dotyczy 

12.   

Nie dotyczy 
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13.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu od  

Tryb konkursowy - typ projektu 1 - 5. 

 . 

 

Tryb nadzwyczajny - typ projektu 6 -  
-19 w 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 694). 

 W  

 

14.   

1. Wsparcie realizowane w ramach typu 1 i 2  jest zgodnie z Regionalnymi Programami Zdrowotnymi  
ramach programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej. 

2.  

2. Regionalne  
wskazane w warunkowej opinii AOTMiT.  

 

4. Typy projektów 4,5 i 6 
-2020.  

5. Realizacja  typu 5 projektu: w nabycia przez uczestników 

kompetencji lub kwalifikacji. 

6. Typ projektu 6 realizowany jest  w oparciu o Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19. 

7. W ramach typu 6 koszty wykonania testów serologicznych  

Zachodniopomorskim Programie Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19 

 

 

 

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

atków kwalifikowanych projektu. 
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16.   

40%. 

17.   

Nie dotyczy  

18.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek   

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Sp -2020. 

znych. 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

1407/2013 z 18 grudnia 2013 
r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Un

    

20.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE  

Typ projektów 1  5: 85% 

Typ projektów 6: 85% 

21.  nansowanie z bud
 

Typ projektów 1,2,3: 90% (85% EFS + 5  

Typ projektów 4,5:  85% EFS 

Typ projektów 6: 100% (85% EFS + 15%  
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22.   

Typ projektów 1,2,3 10%,  

Typ projektów 4,5: 15% 

Typ projektów 6: 0% 

23.   

Nie dotyczy 

24.  walnych projektu (PLN)  

Nie dotyczy 
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1.  Numer i nazwa osi priorytetowej 

 

2.  Cel tematyczny 

 

3.  Cele szcze  

1.  

2.  

3. 
 

4.  

4.  Syntetyczny opis osi priorytetowej 

e -
-

 

 

, jak i profesjonalizacji i 
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ekon nej, co wzmocni ich 

 

osoby 

 

odnie z 
-2020.  

5.   

  

6.  Fundusz (nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu  ZIT SOM ZIT KKBOF 

EFS       117 460 000 - - 

7.   

  

8.   

  



 
-  
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7.1 Programy na rze -

 

1.   

7.1 Programy na rzecz -
23 

W 
ramach przedmiotow -

powinny m.in. wsparcie 
centrum integracji s klubu integracji s

aktywizacji zawodowej i dualne 
bariery w integracji spo  tym w powrocie na rynek pracy.  

 skierowanie do wybranych gmin -  partycypacyjnym przygotowaniu Programu 
 jego 

Inwestycyjnego 9b. 

2.   

1.  

3.  Kategorie interwencji 

   

4.   

                                                                    
23 Wsparcie realizowane jest zgodnie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 



 
-  
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1.   po opuszczeniu programu 
[osoby], 

2.   

3. asny rachunek) 
[osoby], 

4. Liczba gmin posi -2020 [szt.] 

5.  

 

5.   

1. . 

2.  

3.  pandemii COVID-19 [osoby] CV31. 

4. pan -19 [PLN} CV30. 

6.  Typy projektów  

1. -zawodowej na rzecz in
 

a) Instr
, 

b) Instru wodowej  
 

c) 
 

 , 

 , 

 Kur
, 

 Poradnictwo zawodowe, 

 , 

 Zatrudnienie wspomagane obejm  przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy, 



 
-  
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 Subsydiowane zatrudnienie, 

 , 

   , 

 s danej 
 

 Jednorazowy dodatek relokacyjny, 

 j. 

d)  
zatrudnienia. 

2. 
 

a) , 

b) z ikacje zawodowe 
 , kursy i szkolenia zawodowe), pomoc w utrzymaniu 

zatrudnienia 

c)  (m.in. edukacja formalna), 

d) 
 

3.  - 
programów rewitalizacji, schemat B dot. wsparcia procesu realizacji PR. 

 
 

7.  Typ beneficjenta  

Typ projektu 1: 

 , 

 o- , 

 -  

Typ projektu 2: 

 , 



 
-  
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 powiatowe centra pomocy rodzinie. 

Typ projektu 3: 

  Ministrów z dnia 
30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktuali

 

8.  Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia  

 o . , 

 o  
  

W ramach RPO ci (wsparcie u rogramu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).  
Preferowane jest wsparcie dla osób lub rodzin 

z Wytycznych w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 
Preferowane do nego 

Wytycznych w zakresie realizacji przed
-2020.  

Preferowane 
osoby z zaburzeniami psychicznymi  

Preferowane .  

9.   

Wo   

10.  Alokacja 

   23 600 000 EUR 

11.   

Rewitalizacja: 



 
-  
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-2020 koncentru  9i (
równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i 

-
 

e w oparciu o krajowe ramy, przygotowane przez ministra 
 

 

12.   

Nie dotyczy 

13.  owanie protestów  

Tryb konkursowy. 

  

Tryb pozakonkursowy - wed ug schematu okre lonego w Wytycznych w zakresie realizacji przedsi wzi  w obszarze w czenia Spo ecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego i Euroejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014  2020. 

sków inie. 

 

14.   

 
a i zatrudnieniowa. Premiowane te projekty, w których poziom  

 

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Do 2 atków kwalifikowanych projektu. 

16.   



 
-  
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17.   

Nie dotyczy.   

18.  dotyczy) 

-2020. 

znych. 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

Program pomocow grudnia  
dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

tu).  

20.  li dotyczy)  

85% 

21.  
tyczy)  

Typ projektu 1 i 3: 

 

Typ projektu 2: 

85% 

22.   



 
-  
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Typ projektu 1 i 3: 

5% 

Typ projektu 2: 

15%  

23.  li dotyczy) 

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 
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7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów  -zawodowej 

1.   

7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów -zawodowej24 

st udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom 
nych oraz w podniesieniu 

- integracji 
-  

2.   

1.   

3.  Kategorie interwencji 

 e 

4.   

1.   po opuszczeniu programu 
[osoby], 

2.  

3. Liczba osób zagr  
[osoby], 

4.  

5.  L  

                                                                    
24 Wsparcie realizowane jest zgodnie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 
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1.  [osoby]. 

2.  [osoby]. 

3. -19 [osoby] CV31 

4. COVID-19 [PLN] CV30. 

6.  Typy projektów  

1. 
ej , Warsztatów Terapii 

-  

7.  Typ beneficjenta  

  

 Podmioty Ekonom -  

 j, warsztaty terapii 
 

 -   

8.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 o ym,  

  
  

W ramach RPO osób od ci (wsparcie ). Warunek 
 

Preferowane jest wsparcie dla osób lub rodzin 
z Wytycznych w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

Preferowane do nego 
Wytycznych w zakresie realizacji przeds

-2020.  
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Preferowane n
osoby z zaburzeniami psychicznymi  

Preferowane .  

9.   

Woj   

10.  Alokacja 

    11 875 000 EUR 

11.    

 
Nie dotyczy. 

12.   

Nie dotyczy 

13.  Tryb(y) wyboru  

Tryb konkursowy. 

    

14.  Limity i ogra  

 
zeprowadzeniu analizy 

nia nowo tworzonych podmiotów 

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  
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16.  kwalifikowanych 

 

17.   

Nie dotyczy.   

18.   

Uproszczone formy rozliczania wydatków 

-2020. 

 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

 
nia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca   

20.   

85% 

21.  Maksymalny % poziom dofinanso
 

  

22.  Min  
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5% 

23.   

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 
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7.3 Wsparcie owym Programem Rozwoju 

 

1.   

7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkc
25 

odmiotów tego sektora. Podmioty ekonomii 

stworzenie warunków do  
tworzeniu nowych miejsc pracy, co  

2.   

1.   

3.  Kategorie interwencji 

 e, 

 

4.   

1.  sny rachunek) 

                                                                    
25  Wytycznymi w 

-2020,  i o wolontariacie oraz Krajowym 
. 
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[osoby], 

2.  [szt.]. 

5.   

1.  [osoby]. 

2. Liczba podmiotów ekonomii spo  [szt.]. 

3. -19 [podmioty] CV33. 

4. COVID-19 [PLN] CV30. 

6.  Typy projektów  

1.  

a) otów obywatelskich, 
wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie partnerstw publiczno-

,  

b) 

, 

c)  
doradztwa prawnego,  
lokalnych, marketing, planowanie strategiczne) oraz wsparcie z zakresu zasobów ludzkich. ie dodatkowego 

 

2.  
a) szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutor

 
zawodowych potrzebnych do pracy  

b)  
c) Wsparcie pomostowe. 

 

7.  Typ beneficjenta  

Akredytowane podm  
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8.  Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia  

 osoby fizyczne  

 p  podmiotu ekonomii sp , 

 podmioty ekonomii s , 

 osoby dzenia 
  

  

 partnerzy publiczno - i 

 abycia i rozwijania 

kompetencji i kwalifikacji zawo  

 

 

 ramach PO WER). Warunek 
nicznym. 

ch, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

 

 

-2020.  
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Problemów Zdrowotnych) oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.  

 s
a w ramach PI 9v. 

9.   dotyczy) 

  

10.  Alokacja 

   14 060 281 EUR 

11.   

IZ RPO WZ 
 beneficjentów EFS z organizacjami 

partnerskimi i ich regionalnymi i lokalnymi je  

12.   

Nie dotyczy 

13.   

Tryb konkursowy. 

Podmiot o    

14.   

W przypadku naborów utworze
 

-
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2020 oraz RPO 2014-2020 w celu opracowania stawki jednostkowej na samozatrudnienie oraz stawki jednostkowej utworzenia miejsca pracy w przeds

-2020. 

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

 Do atków kwalifikowanych projektu.    

16.  kwalifikowanych 

 

17.  W  

Nie dotyczy.   

18.   

-2020. 

awie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2017 r. poz.  

 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

Program pomocowy przygotowany przez ministra  
nia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

tu).  

20.   

85% 
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21.  Maksymaln
 

95% (85% EFS+10% bud  

22.   

5%. 

23.   

Nie dotyczy 

24.  y) 

Nie dotyczy 
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1.   

7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ek
 

orzenie 
do 

-doradcze, dotacyjne i pomostowe 
rozwoju). Istotne ci 

 

2.  Ce  

1.   

3.  Kategorie interwencji 

 e, 

113 Promowa arki solidarnej w 
 

4.   

1. 
rachunek)[osoby], 

2.  [szt.]. 

5.   

1. [osoby], 

2.  [szt.]. 

6.  Typy projektów  
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1. ce podnoszenie 
rozwijania a ego (w tym nabycie i rozwijanie 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w , adekwatnie do potrzeb i roli 
 

2.  zgodnie Wytycznymi w 
a lata 2014-2020, 

3. Wsparcie pomostowe  
owania 

w formie 
zmocnienie kompetencji biznesowych. 

enia i rozwijania 
  

7.  Typ beneficjenta  

- wszystkie formy prawne 
ki narodowej, wzorów 

 

8.  Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia  

 o  

 p  

 p   

  

dowanych, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

 
odków EFS i EFRR na lata 2014-2020.  
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.  

  

 
  

9.   

  

10.  Alokacja 

  800 000 EUR 

11.   

ami partnerskimi i ich 
regionalnymi i   

12.   

Nie dotyczy 

13.   

Tryb konkursowy. 

    

14.   
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w strategii ro  

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

atków kwalifikowanych projektu.    

16.  Dopuszczalna maksymalna warto kwalifikowanych 

  

17.   

Nie dotyczy.   

18.  Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zalicz  

a 2014-2020. 

znych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z 

 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

1407/2013 z 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu U

tu).  

20.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE  

85% 
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21.  
 

95%  

22.   

5% 

23.   

Nie dotyczy 

24.  Minima  

Nie dotyczy 

 

 

 



 
5  
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 województwie 

1.  Nazwa i krótki  

 województwie26 

 

 
 

2.   

1.   

3.  Kategorie interwencji 

 e, 

. 

4.   

  

1. Liczba regionalnych sieci kooperacji podmiot
 

2. Liczba lokalnych plan
h, zlecania 

. 

 

5.   

                                                                    
26 5 u  

-2020 



 
5  
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1. 

 

2. rakterze 

 

3.  

4. Liczba inicjaty  

6.  Typy projektów  

1. 
poprzez  

a) 
 

regionu oraz uspójnianie i synchroni  
b) tworzenie,  

 

c) tworzenie regionalnych  sieci kooperacji  
 , 

d)  
 

- 

 i praktyk w podmiotach 
ekonomi  

e) b  spotkania, warsztaty szkolenia,, doradztwo, 
, 

f) organizacja eranie 
poziomie regionalnym (np. targi 

, 
g) w j, w zakresie 

tworzenia  lub 
 lub lokalnych planów 

 
h) w , 



 
5  
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i) zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii , o którym mowa w KPRES i organizowanie jego prac oraz tworzenie 
, 

j) w  lub opracowanie nowego regionalnego  
k) r rozwoju województwa 

, 
l) , 
m)  u; 
n) 

biznesowego  
o) . 

 
 

 

7.  Typ beneficjenta  

 

8.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 p  

 jednostki sektora finansów publicznych, 

 p  

 i
rozwoju partnerstwa), 

 j
  

9.   

  

10.  Alokacja 
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   944 719 EUR 

11.   

Nie dotyczy 

12.   

Nie dotyczy 

13.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego z  

Tryb pozakonkursowy. 

sków   

  

W trybie poza liczny 
 

14.  yczy) 

 5 040 
  

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie dotyczy 

16.  kwalifikowanych 

  

17.   



 
5  
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Nie dotyczy.   

18.   

System zaliczek zostanie uregulowany zgodnie z wytyc  

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

Nie dotyczy 

20.  y)  

85% 

21.  
 

85% 

22.   

15% 

23.   

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 
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1.   

27 

 

realizacja przedsi

i skierowanej do 

 i wykluczeniem 

wiskowej preferowane 
-

-  

 ) . Wsparcie opieki nad osobami  
 w codziennym funkcjonowaniu 

 g interwencji 
gnozy uczestników 

 

dpowiedzi na skutki COVID-19 oraz wykluczenie transportowe.   
 

2.   

1. 
 

                                                                    
27 6 u  

-2020 
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3.  Kategorie interwencji 

 e 

ogólnym 

4.   

1. t.]. 

2. 
 

3.  

4.  projektu [szt.] 

5.  

6. m transportowym. 

5.   

1.  programie 
[osoby]. 

2. . 

3. Liczba os  
lokalnej w programie [osoby]. 

4. ronionych i wspomaganych w programie 
[osoby]. 

5. amie [osoby]. 

6. ia skutkom pandemii COVID-19 [osoby] CV31. 

7. COVID-19 [PLN] CV30. 

8. -19 [podmioty] CV33. 

9.  
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6.  Typy projektów  

-19 oraz wykluczenia transportowego, w tym: 

1. -19,  

 

 
 asystenckich (wraz z 

 

 
przewóz osoby    lub 

 w 

 

 wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-  systemów informacyjnych i 
;sfinansowanie  

sa ) oraz 
 lub zakupu tego 

wsparcia; 

 , praktyk i wymiany 
 systemach wsparcia, z 

 

 ziennym funkcjonowaniu (w tym pomocników domowych, 
ctwem 

 

 Wsparcie  doradczo-informacyjno- 
codziennym  funkcjonowaniu oraz ich otoczenia  

 pracodawcy/trenera 
pracy)    

 moc psychologiczna i 
oferta diagnostyczno  - 
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 ingu; 

 -
-19. 

  

Wsparcie w ramach projektu nie spowoduje: 

a) zmniejszenia dotychczasowego finans  

b) .  

 

2.  

 profilaktyczne ma  

 -
-wychowawczych typu 

-wychowawczych typu socjalizacyjnego, typu specjalistyczno-terapeutycznego lub interwencyjnego  do 14 
osób;  

 rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowych placówek wsparcia dziennego, jak 
 

 kompleksowe wsparcie w procesie usamodziel  wychowawczych lub 
wychowanków rodzinnych domów dziecka, w tym m.in.: 

 mieszkanie wspomagane  

 

 

kompetencji spo  

- treningu 

  

  

 - kulturowych w na

w formie stacjonarnej lub wyjazdowej); 

 kursy, szkolenia, superwizje, konsultacje, trening facylitacji, mediacje, coaching dla trenerów i opiekunów dla osób usamodzielnianych. 
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 -wychowawczych typu 
 

 -wychowawczych w celu , zapobiegania umieszczaniu dzieci w 
ej powrotu do rodzin biologicznych, 

 rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego  (w tym m.in. superwizja i doradztwo dla pracowników instytucji 
 minimum  

 poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne   dziecko, wspomaganie 
rozwoju dziecka, 

  

  

 -
kwarantanny. 

 -  

 

3. wo tworzonych lub 
 

-19). 
krótkookresowego pobytu.  

  

 osoby ze 
 

 ID-19. 

-19, w tym: 

-  
uwagi na COVID-19) m.in. poprzez: 

  

 wypracowanie zintegrowanego systemu powiadamiania i reagowania w sytuacjach kryzysowych,  

 /rodzin w i po przebytym kryzysie psychicznym, 
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5. W  wydatków 

  

 

iska pracy). 

7.  Typ beneficjenta  

Typ projektu 1,2,3  tryb konkursowy: 

 , 

 ecznych 
, 

 podmioty wymienione ych 
  

Typ projektów 1, 3 i 4 -  tryb pozakonkursowy: 

- Województwo Zachodniopomorskie - Reg  

Typ projektów 5 - tryb pozakonkursowy: 

-  

-  

- Powiat Drawski 

-  

- Gmina Golczewo 

-  

-  

- Gmina Wolin 

- Gmina Wierzchowo 

-  

8.  Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia  
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- o  

- rodziny i osoby  

- osoby z  

- opiekunowie faktyczni osób , 

-   wsparcie 
eru systemowego wsparcia 

  

- osoby  

- 
 

-  

-  kryzys psychiczny lub po przebytym kryzysie 

- -19; 

- -19); 

- 
-19); 

-  , 

 

tórej mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

rozumianego jako 3 
-2020.  

Preferowane 
osoby z zaburzeniami psychicznymi zwojowymi. 
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9.   

  

10.  Alokacja 

   49 026 000 EUR 

11.   

: 

IZ RPO WZ 
w ramach Programu Operacyjnego P  beneficjentów EFS z organizacjami 

 

12.   

Nie dotyczy 

13.   

Typ projektów 1,2,3: Tryb konkursowy 

sków oraz przyjmowanie protestów  d Pracy w Szczecinie.  

Typ projektów: 1, 3, 4 i 5: tryb pozakonkursowy 

 

sków   

  

 

14.  Limity i ograni  
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 -2020 ) - z 
-19  .  

 
 

Wytycznych w 
-2020 

  ze 
 w czasie trwania projektu.  

 
ennym 

funkcjonowaniu 
 

Raportu Catching Up regions 3 Transport na obszarach wiejskich w Województwie 
Zachodniopomorskim. 

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Do 2 atków kwalifikowanych projektu.  

16.  ifikowalnych 

  

17.   

Nie dotyczy.   

18.   

System zaliczek zostanie ureg  
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19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

 
nia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

   

20.   

85% 

21.  
 

90% (85% UE + 5% BP) w przypadku trybu konkursowego, 

92% (85% UE + 7% BP) w przypadku trybu pozakonkursowego - typ 1, 3 i 4 (projekty ROPS). 

95% (85% UE + 10% BP) w przypadku trybu pozakonkursowego - typ 5. 

22.   

10% w przypadku trybu konkursowego,  

8% w przypadku trybu pozakonkursowego - typ 1, 3 i 4 (projekty ROPS) 

5% w przypadku trybu pozakonkursowego - typ 5 

23.   

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 
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1.   

 oraz -19 

 (wrodzonych i 
nabytych)

elu wczesne 
 (w tym dzieci w wieku szkolnym) 

-finansowej w regionie.  

-19. 

2.   

1.   dla osób za . 

3.  Kategorie interwencji 

 e, 

ogólnym. 

4.   

1. ektu [szt.]. 

 

5.   
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1.  [osoby]. 

2.  

3.      utkom pandemii COVID-19 [osoby] CV31. 

4.       -19 [PLN] CV30. 

5.      Liczba podm -19 [szt] CV33. 

6. Liczba podmiotów, którym przyznano grant [szt]. 

 

6.  Typy projektów  

W ektów: 

1. 
 

a)  

 przesiewowych28 
 

  , 

 , 

 
lu podnoszenie 

, 

 podnoszen
, 

  

  iejsca 
owrotem, 

   w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika projektu, 

 29 , 

                                                                    
28  
29 Ewaluacja wykonywania przez beneficjenta zgodnie z wymogami wego  z realizacji 

 programu polityki zdrowotnej. 
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 zakup aparatury i 
Regionalnego Programu Zdrowotnego, 

 - 30 
 

b) 31 

 
, 

 , 

 , 

 szkolenia dla lekarzy POZ w zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych dzieci, 

 , 

 

 

c)  

- profilaktyki i korekcji wad postawy, 

-  dla personelu medycznego, 

-  edukacyjnych dla uczniów i rodziców/opiekunów, 

- - ,
32 

- 
 

-  czestnika projektu 

- gramu 
Zdrowotnego. 

d) 
a u noworodków, 

 

                                                                    
30 -

- ne d
 

31  
32 ormacyjno-

-
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e)  odawczaka ludzkiego (HPV) m.in. w zakresie: 

- - 33,  

- , 

-  edukacyjnych dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów, 

-monitorowanie i ewaluacja programu, 

- miejsca wykonywania 
 

- ika projektu 

2. -19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie wsparcia: 

a) o i 

-19; 

b) 
oraz 

zakupu ambulansów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

c) zakupu i dystrybucji, w szc
do ratownictwa 

wodnego zw -19
jednorazowe i wielorazowe, parawany, parasole ochronne, przyczepy do transportu poszkodowanych z koszem, termometry bezdotykowe lub 

u ; 

d) 

-
gazoszczelne, aparaty oddechowe, kombinezony ochronne jednorazowe i wielo
elektryczne, fumigatory, , namiory ratownicze, nagrzewnice 

 ; 

e) , 
 COVID-19, wymaganych przepisami prawa  na 

 

f) -pedagogicznej  
dla uczniów  - -19.  

                                                                    
33 -

- n
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7.  Typ beneficjenta  

Typ projektów 1  tryb konkursowy: 

 

 , 

 organizacje poza nej, 

 , 

 
  

 

Typ projektów 2 - tryb nadzwyczajny: 

W zakresie typu 2 a i 2b: 

a) Wyk

-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego -19; 

b) 

-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego 

COVID-19; 

c) 

-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego ; 

 

 

W zakresie typu 2 c: 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego 

 

W zakresie typu 2 d: 

-  

 

W zakresie typu 2 e: 
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W zakresie typu 2 f: 

Benficjent projektu grantowego (grantodawca): Województwo Zachodniopomorskie,  

 

8.  Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia  

Typ projektów 1: 

- nnym funkcjonowaniu i ich opiekunowie, kobiety w 
 

- b wykluczonych 
 

-  ochrony zdrowia, w tym diagnostyki i programów 
profilaktycznych i rehabilitacyjnych w zakresie m.in. chorób rozwojowych i cywilizacyjnych, 

- ywania wad rozwojowych oraz 
y, 

-  

-   

Grupa docelowa o  

 Typ projektów 2: 

W zakresie typu 2a i 2b:  

a) sanitarnego, w 

-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, -19; 

b)  w tym transportu sanitarnego, w 

-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego 

COVID-19; 

c) Wykazie 

-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego ; 

zgodnie z imiennym wykazem podm  oraz ich personel. 
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W zakresie typu 2 c: 

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego prowadzące chronione 

kąpieliska na terenie województwa zachodniopomorskiego 

W zakresie typu 2 d: 

- -  oraz jedno z 
terenu województwa zachodniopomorskiego 

W zakresie typu 2 e: 

- pkt 1 - 3 oraz 7 - 8 Ustawy 
 

W zakresie typu 2 f: 

- 

- 
 

 

9.    

  

10.  Alokacja 

   21 369 000 EUR 

11.   

Nie dotyczy. 

 

12.   

Nie dotyczy 
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13.   

Tryb konkursowy - typ projektów 1 

Podmiot odpowiedzialny za n sków oraz przyjmowanie protestów      

 

Tryb nadzwyczajny - typ projektów 2Projekty w ramach typu 2  wybierane  
wspiera -19 w 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 694). 

 
Projekt w ramach typu 2 e oraz f   realizowane w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach  realizacji 

anych w perspektywie finansowej.  
 
Podmiot odpowiedzialny za wybór Beneficjenta projektu grantowego   
 

Pomiot odpowiedzialny za nabór i ocen   Beneficjent projektu grantowego  
 

 

14.  Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

 

1. Wsparcie w typie projektów 1 realizowane jest zgodnie z Regionalnymi Programami Zdrowotnymi  i nie mo  
ramach programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej. 

2. Regionalne programy zdrowotne w typie projektów 1a-d  nologii Medycznych i Taryfikacji lub 
 

3. Regionalny Program  Zdrowotny Województwa Zachodniopomorskiego  -2022 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych 

. 

4. 
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.  

5.  uzgodnieniu  

6.  opracowany przez Ministerstwo Zdrowia. i stanowi 
  

. 
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7. . a  

8. 
-19 prowadzone jest w oparciu o przygotowane zestawienia dyrektora podmiotu leczniczego wraz z 

 

9.  
 

10. Projekty realizowane w ramach typu 2a   

11. Wsparcie w ramach typu projektu 2 e  
  

12. 
 

 - 
 

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-financ  

atków kwalifikowanych projektu  w przypadku typu projektu 1, 2 a-e 

-financingu  w przypadku typu projektu 2 f 

16.  ydatków kwalifikowalnych 

40% - w przypadku typu projektu 1 

- w przypadku typu projektu 2 a-e 

 ro  w przypadku typu projektu 2 f 

17.  otyczy) 

Nie dotyczy.   

18.   
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19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

1407/2013 z 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania z 

tu).  

20.   

Typ projektów 1: 85% 

Typ projektów 2 a-e: 85% 

Typ projektów 2 f: 80% 

21.  
 

90% (85% EFS + 5% BP) - typ projektów 1 

100% (85% EFS + 15% BP) dla typy projektów 2 a-e 

95% (80%EFS +15% BP) dla typu projektu 2f 

22.   

 

10% - typ projektów 1 

0% - typ projektów 2 a- e 

5% - typ projektu 2 f 

23.   

W  
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24.   

Nie dotyczy 
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1.  
Numer i nazwa osi priorytetowej 

VIII EDUKACJA 

2.  
Cel tematyczny 

ycie  

3.  
 

1. chowania przedszkolnego dla dzieci w wieku  przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek 
 

2. Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno- yków obcych, nauk matematyczno-
e do wzmocnienia ich 

, 

3.  

4. ologii informacyjno-
komunikacyjnych  

4.  
Syntetyczny opis osi priorytetowej 

 ponadpodstawowa  

zególnie z obszarów wiejskich, o 
utr yfikacji i eliminacji barier w 

-
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cji nauczycieli wychowania 
przedszkolnego. 

totne jest wspieranie d

arówno w procesie 

 

 nauczania opartego na 

metodzie eksperymentu oraz wzrost stopnia wykorzystania prze -komunikacyjnych w procesie 

enia kwalifikacji nauczycieli 

pendialnych. 

i dzieci w wieku 

przedszkolnym. wsparciem udzielanym w tym zakresie z Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa.  

amu edukacyjnego, 

 

ndywidualnie kierowane 

- wzmocnienie regionalnej gospodarki. 

 

Podnoszenie kwalifikacji i komp
 ób w wieku 25-64 

 rozwoju kompetencji kluczowych 

 
 edukacji we wskazanym 

ane wsparcie. 

sie regionalnych specjalizacji 
 brak dostosowania kwalifikacji i kompetencji absolwentów 

w regionie, b
h podejmowanych 

awodowe, 
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 podejmowanymi na rzecz 

alizacji nauczania i zapewnienie 
wsparcia doradcy edukacyjno-zawodowego. Tego 

ne w zgodzie z inteligentnymi 
specjalizacjami regionu. 

rynku pracy (m.in. ICT, matematyczno-przyrodniczych, w  

 

e ef

 

 zawodowego, niezwykle 

istotne 

 doskonalenia zawodowego (w odniesieniu do potrz

 dziedzinie edukacji.  

 

 

5.  

 

  

6.  

Fundusz (nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu Og  ZIT SOM ZIT KKBOF 

EFS    96 911 295  11 200 000 6 000 000  



VIII EDUKACJA 

Strona 427 z 514 
 

7.  

 

  

8.  
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8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 

1.  Nazwa i  

8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej34 

dla dzieci w wieku  przedszkolnym  . 

nia przedszkolnego w tym 

  
 

ówek edukacji przedszkolnej 
-technologiczne. 

 

2.   

1.  przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek 
. 

3.  Kategorie interwencji 

 ji elementarnej oraz 

 

4.  iego  

1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby], 

                                                                    
34 Wsparcie realizowane jest zgodnie z zapisami edukacji na lata 2014-2020 oraz ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r.  
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2. . 

5.   

1. [osoby]. 

2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.]. 

3.  [osoby].  

4. -19 [szt] CV33. 

5. -19 [PLN] CV30. 

6.  Typy projektów 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z 
niepe nosprawno ciami, w istniej cych lub nowo utworzonych o . 

2. chowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepe nosprawno ciami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i 
specjalistycznej umo liwiaj cej dziecku z niepe nosprawno ci  udzia  w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikaj cego z 
niepe nosprawno ci. 

3.  szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych 
deficytów. K  

a) zaj cia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyj  cia o 

charakterze terapeutycznym,  

b) zaj cia stymuluj ce rozwój psychoruchowy np. gimnastyk  korekcyjn , 

c)  

4. ia, kompetencji 
eci w wieku przedszkolnym poprzez m.in.: 

a)     
b) -

dzieci w wieku przedszkolnym, 
c) re  
d)  
e) doradztwo zawodowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,  
f) poza OWP. 

5.  

6. , kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli  wychowania przedszkolnego 
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w tym nymi potrzebami edukacyjnymi 
sytuacjach trudnych,  

a)  w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe, 

b) wspieranie istniej cych,  

c) -wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

OWP i szko ami kszta c cymi dzieci i m odzie  z niepe nosprawno ciami, 

d)   

7.  Typ beneficjenta  

  zeniu Rady Ministrów z dnia 
darki narodowej, wzorów 

, 

   

8.  Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia  

 dzieci w wieku przedszkolnym  

 rodzice lub opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym, 

 n chowania przedszkolnego, 

 nowo utworzone i i  

 inne formy wychowania przedszkolnego. 

9.   

zczecinie  

10.  Alokacja 

  17 007 230 EUR 

11.   
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Nie dotyczy 

12.   

Nie dotyczy 

13.  Tryb(y) wyboru projektów  

Tryb konkursowy. 

sków oraz przyjmowanie protestów   

14.  Limity i ograniczenia w  

 ego Polska Cyfrowa.  

 

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross- dotyczy) 

atków kwalifikowanych projektu. 

16.   

20% 

17.   

Nie dotyczy 

 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

18.    
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19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

(UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowani

tu).  

20.  Maksymalny % poziom dofinansowania  

85% 

21.  
  

85% 

22.   

15% 

23.   

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 
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odstawowym 

1.   

8.  ponadpostawowym35 

doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów 

zatrudnienia. 

resie podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów
specjalnego, 

potrzeby edukacyjne uczniów. 

iedzinie edukacji. 

-
nauczania przyrody, biologii, chemii i fizyki, a to prze

budowaniu/rozwijaniu 
kompetencji uczniów. 

Pona no-zawodowego. 

2.   

1. Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno- -
e do wzmocnienia ich 

. 

3.  Kategorie interwencji 

 ji elementarnej oraz 

                                                                    
35  Wsparcie realizowane jest zgodnie z zapisami edukacji na lata 2014-2020 oraz ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r.  
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p wiekowych, poszerzanie 
doradztwo zawodowe i 

potwierdzanie nabytych kompetencji 

4.   

1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby], 

2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu[osoby], 

3. jnych [szt.], 

4.  

5.   

1.  [osoby], 

2.  [osoby], 

3.  [osoby], 

4. .], 

5. , 

6. -zawodowym [osoby]. 

 

6.  Typy projektów  

1.  
a)  

b) -  
uczniów 
danego etapu edukacyjnego, 

c)   uczniów , 

d)  form i programów nauczania , 

e)  
, 

f) org  , 
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g) -  w celu realizacji programów edukacyjnych, 

h) rm pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL, 

i)  szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, 
obcych , , 

j) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów em uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi, 

k)  organizowanych poza szko  lub poza lekcjami. 

2. , kompetencji lub kwalifikacji organizacyjnych 
 

poprzez: 

a)  i praktyczne), w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia 
podyplomowe, 

b) budowanie nowych , 

c) ty programów wspomagania, 

d) , 

e) szko ami kszta c cymi dzieci i m odzie  z niepe nosprawno ciami, s  szkolno-
, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi; 

f) ie zwalidowanych produktów projektów 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 

3. specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,  oraz ucznia zdolnego i wsparcie 
uczniów zagr  

a) ojowych, 
woju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a 

 ze szczególnym uwzgl dnieniem 
tych pomocy, sprz tu i narz dzi, które s  zgodne z koncepcj  uniwersalnego projektowania, 

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia 
rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i mo liwo ci psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania ww. 

pomocy dydaktycznych w pracy, 
c)  

  

 i i 
-
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 -wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
u 

edukacyjnego, 

 warsztatów, 

 porad i konsultacji. 

            

4. 
 

 

5. 
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki 

a) ieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, 
 

b) w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki  

6. Korzystanie z technologii informacyjno-  

gramów nauczania w 
-  

a) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie 
 oraz ania  , 

b)  lub s uchaczy, w tym z uwzgl dnieniem bezpiecze stwa w 
cyberprzestrzeni i wynikaj cych z tego tytu u zagro e , 

c) programy rozwijania  

7.  Typ beneficjenta  

  

  

8.  Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia  

 u  

 rodzice lub opiekunowie   
 

 s  
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 n   

9.   

zecinie 

10.  Alokacja 

  3 358 770 EUR 

11.   

 Nie dotyczy 

12.   

Nie dotyczy. 

13.  Tryb(y) wyboru projektów ora  

Tryb konkursowy 

sków oraz przyjmowanie protestów   

14.  Limity i ograniczenia w rea  

Nie dotyczy  

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

Nie 10%. 
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16.   

Nie   -financing). 

17.   

Nie dotyczy 

 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

18.  System zaliczek zostanie uregulowany zgodnie  

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

ia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia  
nia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

   

20.   

85%  

21.  
 

 

22.  wydatków kwalifikowalnych  

10%  

23.   
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Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 
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1.   

8.3 Wspar , 
ponadpodstawowym 36  

Interwencja zaplanowana w r doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii 
informacyjno- - wej oraz rozwój systemu 

cel strategiczny 2 
 i  Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

 

Jak wynika z 
 do procesów osadniczych, szczególnie poprzez zmniejszenie dysproporcji w 

  

ierunków 
 

Dodatkowo, planowane jest tworz

s -
nnowacyjnego nauczania przedmiotów 

budowaniu/rozwijaniu 
kompetencji uczniów. 

-zawodowego. 

2.   

1. Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno- atematyczno-
e do wzmocnienia ich 

. 

                                                                    
36 Wsparcie realizowane jest zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  
w obszarze edukacji na lata 2014 - 2020 
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3.  Kategorie interwencji 

 115 Ograniczanie i zapobieganie pr

um , 

p wiekowych, poszerzanie 

potwierdzanie nabytych kompetencji. 

4.   

1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby], 

2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu[osoby], 

3.  

4. , 

5.  

5.   

1.  kluczowych w programie[osoby], 

2. [osoby], 

3. [osoby], 

4.  

5. , 

6.  

6.  Typy projektów  

1.  
a)  

b) -
nego etapu 

edukacyjnego, 
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c)  olnienia, 

d)  form i programów nauczania, 

e) , 

f)  , 

g)   w celu realizacji programów edukacyjnych, 

h) któw 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL, 

i)  szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, 
informatycznych,  i, 
edukacyjnym, 

j) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów  

k)  szko  lub poza lekcjami. 

2. ganizacyjnych 
 poprzez: 

a) R, studia 
podyplomowe, 

b) budowanie nowych , 

c) , 

d) , 

e) szko ami kszta c cymi dzieci i m odzie  z niepe nosprawno ciami,  szkolno-
, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi; 

f) wykorzystani
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów 
 

a) ojowych, 
dukacyjnymi, a 

 ze szczególnym uwzgl dnieniem 
tych pomocy, sprz tu i narz dzi, które s  zgodne z koncepcj  uniwersalnego projektowania, 

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia 
uczni rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i mo liwo ci psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania ww. 
pomocy dydaktycznych w pracy, 

c) 
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 i i 
 -

 

 -wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze specja
u 

edukacyjnego, 

 warsztatów, 

 porad i konsultacji, 

4. Tworzenie warunków dla nau : 37, 

a)  

b) zyrodniczych lub matematyki
do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu38, 

c) 39,  

5. Korzystanie z technologii informacyjno-komu   

a) gramów 
iej infrastruktury sieciowo-  

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym 
ania wego 40 , 

c)  lub s uchaczy, w tym z uwzgl dnieniem bezpiecze stwa w 
cyberprzestrzeni i wynikaj cych z tego tytu u zagro e 41, 

d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów p  

7.  Typ beneficjenta  

  

  

                                                                    
37 Projekt realizowany w ramach typu obejmuje co najmniej dwie z wymienionych form wsparcia. 
38 Zakres wsparcia jest zgodny z zakresem wsparcia wskazanym w 2 typie projektu. 
39 Zakres wsparcia jest zgodny z zakresem wsparcia wskazanym w 1 typie projektu. 
40 Zakres wsparcia jest zgodny z zakresem wsparcia wskazanym w 2 typie projektu. 
41 Zakres wsparcia jest zgodny z zakresem wsparcia wskazanym w 1 typie projektu. 
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8.  Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia  

 u  

 r
 

 s  
 

 nauczy  

9.   

, SSOM 

10.  Alokacja 

7 800 000 EUR 

11.   

s
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

12.  Instrumenty terytori  

  

13.   

Tryb konkursowy 

sków   

SOM. 
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Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   

14.   

Nie dotyczy  

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

atków kwalifikowanych projektu. 

16.   

-financing). 

17.   

Nie dotyczy 

 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

18.  
4-2020. 

znych 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

Program pom  18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozp

tu).   

20.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu  

85%  
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21.  
 

 

22.   

10%  

23.   

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 
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gimnazjalnym, ponadpodstawowych i p - -  

1.   

, ponadpodstawowym - -
42 

doskonalenie kluczowych kompetencji  uczniów 
  

zatrudnienia 3 Strategii ZIT KKBOF  
cywilizacyjnych, D 3.1.1  oraz D
edukacyjnych. 

 

ponadgimnazjalnego i ponadpodstawowego  

do potrzeb szk
 

placó
-

nia przedmiotów 

kompetencji uczniów. 

acyjno-zawodowego. 

2.   

1.  przedszkolnym oraz rozszerzenie oferty placówek 
 

                                                                    
42 Wsparcie realizowane jest zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie edukacji na lata 2014-2020 oraz ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r.  
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2. Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno- -
e do wzmocnienia ich 

. 

3.  Kategorie interwencji 

 ji elementarnej oraz 

, 

 grup wiekowych, poszerzanie 
doradztwo zawodowe i 

potwierdzanie nabytych kompetencji 

4.   

1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby], 

2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby], 

3. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu[osoby], 

4.  

5. , 

6. mach edukacji przedszkolnej [%]. 

 

5.   
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1. zedszkolnej [osoby], 

2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.], 

3.  [osoby], 

4. ersalnych w programie[osoby], 

5.  [osoby], 

6.  [osoby], 

7.  

8. , 

9.  

10. -zawodowym [osoby]. 

 

6.  Typy projektów  

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z 
niepe nosprawno ciami, w istniej cych lub nowo utworzonych o rodkach wychowania przedszkolnego. 

2. ych miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepe nosprawno ciami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i 
specjalistycznej umo liwiaj cej dziecku z niepe nosprawno ci  udzia  w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikaj cego z 
niepe nosprawno ci. 

3. 
deficyty. K  

a) ekcyjno-  
charakterze terapeutycznym, 

b) , 

c)  

4. ia, kompetencji 
  

a)  

b) -

dla dzieci w wieku przedszkolnym, 

c)  

d)  
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e)  

5. a wychowania przedszkolnego. 

6. 
  

a) ów przeszkolonych w ramach PO WER, studia 
podyplomowe, 

b) wspieranie istniej cych, budowanie nowych ieli,  

c) -wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

ami kszta c cymi dzieci i m odzie  z niepe nosprawno ciami, 

d) OWP programów wspomagania. 

7.    kompetencji kluczowych oraz   

a)  

b) -
nego etapu 

edukacyjnego, 

c)   

d)  form i programów nauczania, 

e) , 

f) ztatów, laboratoriów dla uczniów , 

g)    w celu  
edukacyjnych, 

h)  w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL, 

i)  szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, 
informatycznych,  
edukacyjnym, 

j) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów jalnymi potrzebami rozwojowymi 
edukacyjnymi, 

k)  szko  lub poza lekcjami. 

8. ganizacyjnych 
   poprzez: 

a) ów przeszkolonych w ramach PO WER, studia 
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podyplomowe, 

b) budowanie nowych , 

c) , 

d)   albo instytucjami 
 

e) szko ami kszta c cymi dzieci i m odzie  z niepe nosprawno ciami,  szkolno-
, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi; 

f) któw 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 

9.  rozwojowymi i edukacyjnymi, 
 

a) , 
dukacyjnymi, a 

 ze szczególnym uwzgl dnieniem 
tych pomocy, sprz tu i narz dzi, które s  zgodne z koncepcj  uniwersalnego projektowania, 

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia 
ucznia m odszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i mo liwo ci psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania ww. 
pomocy dydaktycznych w pracy, 

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów m odszych w ramach zaj  uzupe niaj cych ofert  
szko y lub placówki systemu o wiaty, w tym: 

 
-

kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i  

 -

edukacyjnego, 

 warsztatów, 

 porad i konsultacji, 

10.  tym w zakresie 
umie  

 

11. : 

a)  przyrodniczych , 

b) ,  kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, 
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uczania opartego na metodzie eksperymentu, 

c)  

12. Korzystanie z technologii informacyjno-   

a) 
-  

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym 
ania  

c) uczniów lub s uchaczy, w tym z uwzgl dnieniem bezpiecze stwa w 
cyberprzestrzeni i wynikaj cych z tego tytu u zagro e , 

d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów  

7.  Typ beneficjenta  

Dla typów projektów 1, 2, 3, 4, 5, 6: 

   Ministrów z dnia 
30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

 

  

Dla typów projektów  7, 8, 9, 10, 11, 12: 

  

  

8.  Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia  

Dla typów projektów 1, 2, 3, 4, 5, 6: 

 dzieci w wieku przedszkolnym, 

 rodzice lub opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym, 

 n  

 i  

 inne formy wychowania przedszkolnego.  

 

Dla typów projektów 7, 8, 9, 10, 11, 12: 
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 u  

 rodzice lub opiekunowie prawni u
 

 s
 

 n  . 

9.   

, Gmina Miasto Koszalin 

10.  Alokacja 

4 000 000 EUR 

11.   

s
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

12.   

egii ZIT miasta wojewódzkiego.  

13.   

Tryb konkursowy 

sków   

KKBOF. 

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   
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14.   

cji ze wsparciem udzielanym w tym zakresie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

  
priorytetu inwestycyjne e do 

. 

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

atków kwalifikowanych projektu. 

16.   

Typy projektów 1, 2, 3, 4, 5, 6: 

 

Typy projektów  7, 8, 9, 10, 11, 12: 

-financing). 

17.   

Nie dotyczy 

 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

18.  y dokument. 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

1407/2013 z 18 grudnia  
nia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).   
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20.   

85%  

21.  
 

Typy projektów 1, 2, 3, 4, 5, 6: 

85% 

Typy projektów 7, 8, 9, 10, 11, 12: 

 

22.  Min  

Typy projektów 1, 2, 3, 4, 5, 6: 

15% 

Typy projektów 7, 8, 9, 10, 11, 12: 

10% 

23.   

Nie dotyczy 

24.    

Nie dotyczy 
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8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szk  i placówek prowadz cych kszta cenie ogólne oraz uczniów uczestnicz cych w kszta ceniu podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorz dowych 

1.   

  

: 
przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata or  oraz doskonalenie 
kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno- -przyrodniczych, kreatywno

 .  

. 
  

 

-technologiczne. W
 

dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego. 

Ponadto, celem interwencji jest 
edukacyjne uczniów. 

a celu urzeczywistnienie idei planowania i realizowania procesów rozwojowych w 
 

 

-
nia przedmiotów 

przyrodniczych w niu 
kompetencji uczniów. 

emu poradnictwa edukacyjno-zawodowego. 

2.   



VIII EDUKACJA 
8.5  

 

Strona 458 z 514 
 

1. -4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o 
e edukacyjne dzieci, 

2. Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno- -

. 

3.  Kategorie interwencji 

 ji elementarnej oraz 
kszt  

, 

harakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie 
doradztwo zawodowe i 

potwierdzanie nabytych kompetencji. 

4.   

1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby], 

2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby], 

3. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby], 

4.  

5. , 

6. . 

5.   

1. h szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby], 

2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.], 

3.  [osoby],  

4. i kluczowych w programie [osoby], 

5.  [osoby], 

6.  [osoby],  

7.  [szt.], 
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8.  [szt.]. 

6.  Typy projektów  

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 - 4 lata, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepe nosprawno ciami, w 
istniej cych lub nowo utworzonych o rodkach wychowania przedszkolnego. 

2. nosprawno ciami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i 
specjalistycznej umo liwiaj cej dziecku z niepe nosprawno ci  udzia  w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikaj cego z 
niepe nosprawno ci. 

3. 
deficyty. K  

a) -kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne  

b) sychoruchowy np. gimnast , 

c)  

d) -emocjonalne. 

4.  

5. Doskonalenie um li placówek 
 

a) etyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia 
podyplomowe 

b) wspieranie istniej cych, budowanie nowych  

c) -wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 
ami kszta c cymi dzieci i m odzie  z niepe nosprawno ciami.  

6. Kszta cenie u ucznió az w a ciwych postaw i umiej tno ci niezb dnych na rynku pracy g wnie poprzez: 
a)  

b) -
nego etapu 

edukacyjnego, 

c)  a, 

d) i programów nauczania, 

e) , 

f)  , 

g)   w celu realizacji programów edukacyjnych, 

h) któw 
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innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL, 

i) szczególnie uzdolnionych 
 sytuacja  

j) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów  

k)  szko  lub poza lekcjami. 

7. Doskonalenie  
 poprzez: 

a) w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia 
podyplomowe; 

b) budowanie nowych auczycieli, 

c)  

d)  

e)  szko ami kszta c cymi dzieci i m odzie  z niepe nosprawno ciami, szkolno-
 poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi; 

f) orm pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 

8. ,  
 

a) ojowych, 
ych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a 

ze szczególnym uwzgl dnieniem 
tych pomocy, sprz tu i narz dzi, które s  zgodne z koncepcj  uniwersalnego projektowania, 

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia 
, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i mo liwo ci psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania ww. 

pomocy dydaktycznych w pracy, 

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
sy  

 i i 
-

 

 -wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznió
u 

edukacyjnego, 

 warsztatów, 
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 porad i konsultacji, 

 zaj  rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa z rozporz dzeniu MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania zaj  rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i m odzie y z upo ledzeniem umys owym w stopniu g bokim. 

9. z: 

a)  

b) przedmiotów przyrodniczych lub matematyki
do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu43, 

c)  lub matematyki. 

10. Korzystanie z technologii informacyjno-  

a) wyposa enie szk  lub placówek systemu o wiaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narz dzia TIK niezb dne do realizacji programów 

nauczania w szko ach lub placówkach systemu o wiaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-us ugowej,  

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narz dzi TIK zakupionych do szk  lub 

placówek systemu o wiaty, w tym w czania narz dzi TIK do nauczania przedmiotowego 

c) w lub s uchaczy, w tym z uwzgl dnieniem bezpiecze stwa w cyberprzestrzeni i 

wynikaj cych z tego tytu u zagro e ,  

d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów   

7.  Typ beneficjenta  

 

8.  Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia  

Dla typów projektów 1, 2, 3, 4, 5: 

 dzieci w wieku przedszkolnym, 
 rodzice lub opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym, 
 nauczyciele i pr  
  
 inne formy wychowania przedszkolnego.  

Dla typów projektów 6, 7, 8, 9, 10: 

                                                                    
43 Zakres wsparcia jest zgodny z zakresem wsparcia wskazanym w 7 typie projektu. 
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 uczniowie i wychow  
 chaczy 

 
 

 
  

9.   

  

10.  Alokacja 

 4 405 000 EUR 

11.   

Projekty realizowane 
 

12.   

-2  KS ma 
celach rozwojowych. 

13.  Tryb(y) wyboru projektów oraz wskaz  

Tryb konkursowy 

  
Wojew  

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   . 

14.   
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1. Maksymalny okres finansowania bie cej dzia alno ci nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektu i realizowanie 
dodatkowych zaj  w tych o rodkach to 12 miesi cy (typ projektu 1 i 3). 

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross- i dotyczy) 

atków kwalifikowanych projektu. 

16.   

Typy projektów 1, 2, 3, 4, 5: 

  

Typy projektów 6, 7, 8, 9, 10: 

 -financing) 

17.   

Nie dotyczy 

 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

18.  System zaliczek zostanie uregulowany zgodnie  

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

nia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia  
nia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

   

20.   

85%  
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21.  
 

Typy projektów 1,2,3, 4, 5:  

 85%. 

Typy projektów 6, 7, 8, 9, 10:  

 90 % (85% UE  

22.    

Typy projektów 1,2,3, 4, 5: 

 15%. 

Typy projektów 6, 7, 8, 9, 10: 

 10% . 

23.   

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 

 



VIII EDUKACJA 
.6  

 

Strona 465 z 514 
 

 

1.   

44 

zanse na zatrudnienie. 

tosowanie form, metod i warunków 
-

 

oraz wymaganiami 

 placówek kszt

 
 

 

Przewidywane wsparcie ukieru
 

 

 

-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego. 

racodawcami poprzez 
 

odpowiedniej informacji edukacyjno-zawodowej. 

                                                                    
44  Wsparcie realizowane jest zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  oraz 
obszarze edukacji na lata 2014 - 2020 
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2.   

1. rudnienie. 

3.  Kategorie interwencji 

 erze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie 
doradztwo zawodowe i 

potwierdzanie nabytych kompetencji, 

a do etapu zatrudnienia oraz 

acodawcami. 

4.   

1. Liczba osób, któr  

2.  kompetencje po 
opuszczeniu programu [osoby], 

3.   

4.  

5.   

1. Liczba osób uczestnic . 

2. . 

3. . 

4. cji 
zawodowego [szt.]. 

5.  . 

6.  

7. Liczba uczniów obj tych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiej tno ci uniwersalnych w programie  [osoby]. 

8.  

9. utkom pandemii COVID-19 [osoby] CV31. 
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10. -19 [PLN] CV30. 

6.  Typy projektów  

1. 
 

lub kwalifikacji zawodowych poprzez, ,: 

a) anymi 
rzeczywistych warunkach pracy, tj. u 

 

b)   
c)   
d) 

uniwersalne lub zawodowe,  
e) sztów 

dojazdu lub zwrot kosztów zakwaterowania),  
f)  zdobywani ,   
g) 

oraz organiz , 
h)  
i) programy walidacji i certyfikacji odpow

, 
j)  

 k)     doradztwo zawodowe, 

l) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 
w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER, 

m) 

. 
2. luczowych 

 

a) realizacj  projektów edukacyjnych w szko ach lub placówkach systemu o wiaty obj tych wsparciem, 

b) realizacj  dodatkowych zaj  dydaktyczno-wyrównawczych s u cych wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kszta cenia dla 

uczniów maj cych trudno ci w spe nianiu wymaga  edukacyjnych, wynikaj cych z podstawy programowej kszta cenia ogólnego dla danego etapu 

edukacyjnego, 
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c) realizacj  r nych form rozwijaj cych uzdolnienia, 

d) wdro enie nowych form i programów nauczania, 

e) tworzenie i realizacja zaj  w klasach o nowatorskich rozwi zaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, 

f) organizacj  k ek zainteresowa , warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub s uchaczy, 

g) nawi zywanie wsp -gospodarczym szko y lub placówki systemu o

edukacyjnych,  

h) wykorzystanie narz dzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 

innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KLoraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER, 

i)   

3. olnej  m.in. poprzez 
 

4. e warunki pracy 
 placówek szkolnictwa zawodowego; 

5. -gospodarczym  
,: 

a) zawodowych oraz egzaminów 
w zawodzie, w tym m. in.: poprzez tworzenie 

 
do przeprowadzania egzaminów zawodowych  w 

egzaminach zawodowych  w charakterze egzaminatorów, 

b)  

c) racy, 

d) opracowywanie lub programów nauczania, 

e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w 
ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER; 

f) . 

6. lub kwalifikacji nauczycieli  ogólnego, zawodowego i instruktorów praktycznej 
ie poprzez: 

a) ia nauczycieli 
lub trenerów przeszkolonych w ramach POWER, 

b) -gosp  , 
w tym odpowiednio u pracodawców lub w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych, który  
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c) studia podyplomowe, w tym  
, 

d)  ws , 

e)  

f)  m 
, 

g) któw 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER 

7. (CKZ) i ustawicznego (CKZiU) 
: 

a) przygotowanie CKZ, CKZiU lub innego zespo  
ego zadania CKZ, CKZiU obejmuje .in.: 

  
  

 
   

 
 , 

b) wsparcie realizacji /zawodów przez CKZ, CKZiU CKZ lub CKZiU, w tym m.in.: 

 -gospodarczym, w 

uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 i i uczelniami 
 

 miany 
dobrych praktyk, 

  

 opra
potrzebami edukacyjnymi, 

  

  

 organizowanie kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu; 

  

 -
on-  
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zakresu doradztwa zawodowego. 

8.  

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno -  
 oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno  

, 

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK), 

c)  

7.  Typ beneficjenta  

   Ministrów z dnia 
30 listopada 201  

 

  

8.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 u  

 m  

  

 s  
ustawiczne formale i pozaformalne 

 n  

 nauczyciele przedmiotów zawodowych, 

 instruktorzy praktycznej nauki zawodu, 

 p o-gospodarczy, 

 pracodawcy. 

9.   
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10.  Alokacja 

  37 856 295 EUR 

11.   

Nie dotyczy 

12.   

Nie dotyczy 

13.   

Tryb konkursowy 

ów oraz przyjmowanie protestów  . 

14.   

 

ymi  nowych projektów 

ne jedynie do uczniów 

 

 

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

atków kwalifikowanych projektu. 

16.   

-financing) 
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17.   

Nie dotyczy.  

 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

18.  
Rozwo -2020. 

znych. 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

1407/2013 z 18 grudnia  
2013 r. w sprawie stosowania z 

tu). 

20.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych  

85%  

21.  etu 
 

 

22.   

10%  

23.    

Nie dotyczy 

24.   
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Nie dotyczy 
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1.   

nego45 

cel strategiczny 2 
  Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

. 

Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest podniesienie jako
-

Zintegrowanych Inwestycji 
 jest zawodowego do wymogów metropolitalnego rynku pracy i 

. 

stawianymi przez rynek pracy. Istotne jest w
 

zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe i średnie branżowe. 

Przewidywane wsparc w, jak 
 

Wsparcie w tym zakresie koncen
 

 

-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego. 

                                                                    
45 Wsparcie realizowane jest zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  oraz 
obszarze edukacji na lata 2014  2020. 
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racodawcami poprzez 
 

odpowiedniej informacji edukacyjno-zawodowej. 

2.  Cel/e sz  

1. rudnienie. 

3.  Kategorie interwencji 

 o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, 

tym poprzez doradztwo  

zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji, 

 

ez mechanizmy prognozow  

pracy z pracodawcami 

4.   

1. Liczba o  

2.  kompetencje po 
opuszczeniu programu [osoby], 

3. Lic  

4.  

5.   

1. Liczba osób   
2.  
3.  
4. 

zawodowego [szt.], 
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5.  

6.  

7. ersalnych w programie [osoby], 

8.  

6.  Typy projektów  

1. , kompetencji 

kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez : 

a)  
, tj. u 

,  

b)  

c)   zawodowego, 

d) ie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
uniwersalne lub  zawodowe,  

e) ,  zwrot kosztów 
dojazdu lub zwrot kosztów zakwaterowania),  

f)  , zawodowe, g) 
organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studi  oraz 

, 

h) aukowych, 

i) programy ia 
a w zawodzie, 

j) go, 

k) doradztwo zawodowe, 

l) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w 
ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER, 

m) 
pracownika organizowane u pracoda

pracy, o ile nie jest ono finans . 

2.  tencji kluczowych 
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a) realizacj  projektów edukacyjnych w szko ach lub placówkach systemu o wiaty obj tych wsparciem, 

b) realizacj  dodatkowych zaj  dydaktyczno-wyrównawczych s u cych wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kszta cenia dla 

uczniów maj cych trudno ci w spe nianiu wymaga  edukacyjnych, wynikaj cych z podstawy programowej kszta cenia ogólnego dla danego etapu 

edukacyjnego, 

c) realizacj  r nych form rozwijaj cych uzdolnienia, 

d) wdro enie nowych form i programów nauczania, 

e) tworzenie i realizacja zaj  w klasach o nowatorskich rozwi zaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, 

f) organizacj  k ek zainteresowa , warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub s uchaczy, 

g) nawi zywanie wsp -gospodarczym szko y lub placówki systemu o wiaty w c

edukacyjnych,  

h) wykorzystanie narz dzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 

innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KLoraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER, 

i)  

3. olnej  m.in.poprzez 
 

4. e warunki pracy 
w  

5. -gospodarczym  
w szczegól  

a)  zawodowych oraz egzaminów mistrza i czeladnika 
w zawodzie, w tym m. in.: poprzez CKZiU, CKZ u pracodawców lub 

 

egzaminach zawodowych w charakterze egzaminatorów; 

b)  

c) ku pracy, 

d) opracowywanie lub a, 

e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w 
ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER;  

f) wsp . 

6. lub kwalifikacji nauczycieli , w tym nauczycieli  
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nauki za   

a) 
lub trenerów przeszkolonych w ramach POWER,, 

b) praktyki lub sta -  ,, 
w tym  

 

 

c) studia podyplomowe, w tym   
zanym zawo , 

d) budowanie nowych lub   

e)  

f) racy dydaktycznej 
, 

g) alidowanych produktów projektów 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER 

7.  (CKZ)  i ustawicznego (CKZiU) 
: 

a)  CKZ, CKZiU lub innego u 
ego zadania CKZ lub CKZi  m.in.: 

   
  

 ro awodowe 
   

 doskonalenie um
 , 

b) wsparcie realizacji / zawodów przez CKZ, CKZiU CKZ, CKZiU, w tym m.in.: 

 -gospodarczym, w 
tym monitorowan
uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym nauczycieli 
 

 /zawodu w celu wymiany 
dobrych praktyk, 

  i upowszechnianie nowych technologii, 
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potrzebami edukacyjnymi, 

  

 organizowani  

 organizowanie kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu; 

  

 nie informacji edukacyjno-
on-  

  
zakresu doradztwa zawodowego. 

8.  

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych 
 oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-

zakresu doradztwazawodowego w szko , 

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK), 

c)  

7.  Typ beneficjenta  

  dy Ministrów z dnia 
darki narodowej, 

 

  

8.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 u  

 m  

 osoby ., 

 s , 
ustawiczne formalne i pozaformalne, 

 n  

 nauczyciele przedmiotów zawodowych, 

 instruktorzy praktycznej nauki zawodu, 
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 p -gospodarczy, 

 pracodawcy. 

9.   

 , SSOM 

10.  Alokacja 

3 400 000 EUR 

11.    

s
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

12.  Instrumenty tery  

tegii ZIT miasta wojewódzkiego. 

13.   

Tryb konkursowy. 

sków   

SOM. 

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   

14.   

 wych projektów 
finansowanych w ramach priorytetu inwestycyjnego 1
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15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

atków kwalifikowanych projektu. 

16.  Dopuszczalna  

-financing) 

17.   

Nie dotyczy.  

 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

18.  
znych.Uproszczone formy 

Wytycznymi w zakresie kw

-2020. 

 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

(UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy d

tu). 

20.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na  

85%  

21.  
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22.   

10%  

23.   

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 
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- -  

1.   

- -
Funkcjonalnego46 

3 Strategii ZIT KKBOF - Edukacja i 
wychowanie, dostosowane do wymogów cywilizacyjnych, D 3.2.2 - praktyczna nauka zawodu. 

 dostosowanie form, metod i warunków 
-

bezrobociu, d  
ponadgimnazjalnych.  

  

e zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe i średnie branżowe. 

kierowane do uczniów, jak 
eli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

cje uczniów na rynku pracy 
  

worzenie i rozwój 
 

Dodatkowo, wspieran -dydaktycznej szkolnictwa zawodowego. 

racodawcami poprzez 
 

                                                                    
46 Wsparcie realizowane jest zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  oraz 
obszarze edukacji na lata 2014  2020. 
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odpowiedniej informacji edukacyjno-zawodowej. 

2.   

1. rudnienie. 

3.  Kategorie interwencji 

 p wiekowych, poszerzanie 

potwierdzanie nabytych kompetencji, 

a do etapu zatrudnienia oraz 
w stosowania programów 

 

4.   

1.  

2. uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu [osoby], 

3.  

4. rsalne po opuszczeniu programu [osoby]. 

5.   

1.   

2. iem w programie [osoby], 

3.  

4. do realizacji 
zawodowego [szt.], 

5. , 

6. , 
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7. stypendialnym w programie [osoby], 

8. oby]. 

 

6.  Typy projektów  

1. , kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji z
 

kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez : 

a) anymi 
, tj. u 
czniowie, 

b)  

c) nowacyjnych form  zawodowego, 

d) ych w zakresie przedmiotów 
uniwersalne lub zawodowe, 

e) ,  zwrot kosztów 
dojazdu lub zwrot kosztów zakwaterowania),  

f)  

g) , organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych 
 

h)   

i) programy ia 
 , 

j) go , 

k) doradztwo zawodowe, 

l) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w 
ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER 

m) 
pracownika organizowane u pracodawców 

 

2. tencji kluczowych 
lub umie  
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a) realizacj  projektów edukacyjnych w szko ach lub placówkach systemu o wiaty obj tych wsparciem, 

b) realizacj  dodatkowych zaj  dydaktyczno-wyrównawczych s u cych wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kszta cenia dla 

uczniów maj cych trudno ci w spe nianiu wymaga  edukacyjnych, wynikaj cych z podstawy programowej kszta cenia ogólnego dla danego etapu 

edukacyjnego, 

c) realizacj  r nych form rozwijaj cych uzdolnienia, 

d) wdro enie nowych form i programów nauczania, 

e) tworzenie i realizacja zaj  w klasach o nowatorskich rozwi zaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, 

f) organizacj  k ek zainteresowa , warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub s uchaczy, 

g) nawi zywanie wsp pracy z ot -gospodarczym szko y lub placówki systemu o

edukacyjnych,  

h) wykorzystanie narz dzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 

innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER, 

i)  

3. ie edukacji szkolnej  m.in.poprzez 
dzenia takich 

 

 

4. 
 

5.  -gospodarczym  
 

b) a) zawodowych oraz egzaminów mistrza i czeladnika 
w zawodzie , w tym m. in. poprzez 

 

egzaminach zawodowych w charakterze egzaminatorów  

c)  , 

d) opracowywanie lub a, 

e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w 
ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER;  

f) . 

6.  kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczyc
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a)  nauczycieli 
lub trenerów przeszkolonych w ramach POWER,, 

c) b) -  , 
w tym  oraz art.70c Karty nauczyciela, realizowane odpowiednio u pracodawców lub w 

studia podyplomowe, w tym 
 przedmiotów zawodowych 

zawo , 

d) budowanie nowych lub   

e)  

f) programy wa  
, 

g) etod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER;  

7.  (CKZ) c  i ustawicznego (CKZiU) 
: 

a)  CKZ, CKZiU lub innego u 
ego  za CKZ CKZi  m.in.: 

  
   

  zawodowe 
 lub  lubCKZiU  

 
, CKZiU , 

b) wsparcie realizacji   przez CKZ, CKZiU CKZ  CKZiU, w tym m.in.: 

 -gospodarczym, w 
i zawodu 

uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym nauczycieli 
 

 /zawodu w celu wymiany 
dobrych praktyk, 

  

 
potrzebami edukacyjnymi, 
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 organizowanie kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu; 

  

 -
on- ym/regionalnym rynku pracy, 

 ania z 
zakresu doradztwa zawodowego. 

8.  

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-
 oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-

, 

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK), 

c)  

7.  Typ beneficjenta  

  wszystkie formy prawne zgodnie 
darki narodowej, 

wz  

  

8.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 u  

 m acownicy, 

 osoby ., 

 s
ustawiczne formalne i pozaformalne, 

 n  

 nauczyciele przedmiotów zawodowych, 

 instruktorzy praktycznej nauki zawodu, 

 p -gospodarczy, 
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 pracodawcy. 

9.   

 , Gmina Miasto Koszalin 

10.  Alokacja 

2 000 000 EUR 

11.   

s
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

12.   

egii ZIT miasta wojewódzkiego. 

13.  Tryb(y) wyboru p  

Tryb konkursowy 

sków    z podmiotem odpowiedzialnym za 
KKBOF. 

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   

14.   

 
ne jedynie do 
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15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

atków kwalifikowanych projektu. 

16.   

-financing) 

17.   

Nie dotyczy 

 

 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

18.  
nansach publicznych.Uproszczone formy 

 2014-2020. 

 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

(UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 
nia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

 w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

20.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych  

85%  

21.   
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22.   

10%  

23.   

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 
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1.   

8.9 
 

. 

wego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków 
-

urzeczywistnienie idei planowania i realizowania procesów rozwojowych w oparciu o wymiar terytorialny oraz zapewnienie spójno
infrastrukturalnej danego obszaru. 

 

 

 

ifikacje i kompetencje uczniów na rynku pracy 
 

worzenie i rozwój 
 

-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego. 

 

odpowiedniej informacji edukacyjno-zawodowej. 

2.   

1. . 
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3.  Kategorie interwencji 

 p wiekowych, 
tym poprzez doradztwo 

zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji 

ci, dostosowania 
programów nauczania ora  

4.   

1. y], 

2.  kompetencje po 
opuszczeniu programu [osoby], 

3.  

5.   

1.   

2. [osoby], 

3.  

4. cji [szt.], 

5.  

6.  Typy projektów  

1. 
 , 

zawodowych poprzez : 

a)  , 

b) b 
 , 

c) cyjnych form nauczania zawodowego, 
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d)   szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych,  

e) - lub placówek systemu 
i oraz 

kwalifikacji zawodowych, 

f) zymi 
do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, 

g)  

h) wsparcie uczniów lub s  

i) programy ia 
, 

j) 
o w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622), 

k) doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

l) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w 
ramach PO KL, 

m) przygotowanie zawodo
. 

2. 
 

3. -gospodarczym  
 

a) przez 
pracodawc

 

b)  

c) racy, 

d) opracowywanie lub  

e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w 
ramach PO KL, 

f)  

4. auczanym 
 

a) kursy kwalifikacyjne ce , 
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b) - lub u pracodawców 
, 

c) 
, 

d)  

e)  

f) 
 ,  

g) któw 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 

5. Tworzenie i rozwój ukier  : 

a) 
niami CKZiU obejmuje m.in.: 

 
 

  zawodowe 
  do rea  

 cych 
iami CKZiU, 

b) wsparcie realizowania w tym m.in.: 

 otoczeniem s -gospodarczym, w 
u uczniów, 

w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 prowadzenie doskonalenia zawodowego naucz
doskonalenia nauczycieli, 

 obrych 
praktyk, 

 wd  

 
potrzebami edukacyjnymi, 

  

 organ  

  

 -
on-  
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 ania z 
zakresu doradztwa zawodowego. 

6.  

b) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno- -zawodowego w 
oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, 

- , 

c) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKA), 

d) zewn trzne wsparcie szk  w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

7.  Typ beneficjenta  

 

8.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

 u  

  

  

  

   

 nauczyciele przedmiotów zawodowych, 

 instruktorzy praktycznej nauki zawodu, 

 -gospodarczy, 

 pracodawcy. 

9.   

w Szczecinie 

10.  Alokacja 
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 5 689 000 EUR 

11.   

ojektami wskazanymi we wspieranym Kontrakcie 
 

12.  Instrumenty terytorialne  

-  KS ma 
na ach rozwojowych. 

13.  otestów  

Tryb konkursowy 

  
 

Podmiot odpowiedzialny za przyjmowanie protestów   dzania Strategicznego.  

14.   

 Realizacja wsparcia, o których mowa w typach projektu 1-6, jest dokonywana na  podstawie ind

ia nauczycieli, poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, bi  

 projektu CKZiU 
lub inny
umowie o dofinansowanie projektu. 

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

atków kwalifikowanych projektu. 
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16.   

20%  -financing) 

17.   

W przyp

 

  

  

 zastosowania  

  

 

18.   

 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

1407/2013 z 18 grudnia  
2 ia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

iu art. 107 i 108 Traktatu).  

20.  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych  

85% 

21.  
 



VIII EDUKACJA 

 

Strona 499 z 514 
 

90  

22.   

10%  

23.  Minimalna i  

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 
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informacyjno-  

1.  
 

technologii informacyjno- 47. 

wzr
- . 

 
 

18 a osób starszych (50 lat 
 

 

 
 

W przypadku kompetencji szkolenia podnoszenia kompetencji 
ucz  

W przypadku kompetencji cyfrowych, zakres wsparcia obejmuje szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji 
Wytycznych w zakresie realizacji 

a 2014-2020lub certyfikat  cego 
zdobycie kwalifikacji przez uczestników projektu . 

2.  
 

1. -
  

3.  
Kategorie interwencji 

 
p wiekowych, poszerzanie 

w oradztwo zawodowe i 
potwierdzanie nabytych kompetencji, 

                                                                    
47 Wsparcie realizowane jest zgodnie z zapisami ata 2014 - 2020 
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ostosowania programów 
nauczania oraz tworzenia i roz  

4.  
 

1. u programu [osoby], 

2.  [osoby], 

3.  [osoby]. 

5.  
 

1.  [osoby],  

2.  [osoby], 

3. e [osoby]. 

6.  
Typy projektów  

1. Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy 
ci, kompetencji lub kwalifikacji  

2. Szkolenia 
kwalifikacji  

3. Programy walidacji i  

7.  
Typ beneficjenta  

  Ministrów z dnia 
30 list arodowej, 

 

 o  

8.  
Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

a kompetencji informatycznych oraz 
osób 

zej oraz  osób fizycznych 
zajmu ej. 
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9.  
 

  

10.  
Alokacja 

8 495 000 EUR 

11.  
 

Nie dotyczy 

12.  
 

Nie dotyczy 

13.  
niosków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy 

 . 

14.  
 

 
Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. 

15.  
Warunki i planowany zakres stosowania cross-  

. 

16.  
w kwalifikowalnych 

10%. 



VIII EDUKACJA 
-

 

Strona 503 z 514 
 

17.  
  

Nie dotyczy 

18.   

Finansowanie zaliczkowe planowane, odbywa Uproszczone formy 
go, 

-2020. 

19.  
Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna) 

 
nia Komisji (UE) nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 201   

20.  
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu  

85%  

21.  
Maksymalny % poziom dofinansowa

 

90% ,  

22.  
Mini  

10% 

23.  
 

Nie dotyczy 

 

24.   
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Nie dotyczy 

 

25.   

Nie dotyczy 
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1.  Numer i nazwa osi priorytetowej 

  

X POMOC TECHNICZNA 

2.  Cel tematyczny 

Nie dotyczy  

3.  ytetowej  

1. stytucjach 
-2020, 

2. Sprawna realizacja -2020, 

3. -2020 oraz wzmocnienie 
kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu. 

4.  Syntetyczny opis osi priorytetowej 

 
wydatko  w ramach poszczególnych Osi tematycznych -2020 

acji, monitorowania, 
ewaluacji, kontroli oraz systemu informacji i promocji    

-2006 oraz 2007-  efektywnego 
-2020, konieczne jest wsparcie f  

 sieci, rozpatrywania skarg, 
informacji, pro  nieodzownych dla realizacji nowego 

 poszczeg
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-gospodarczych na rzecz 
 

 
 ju. 

5.   

  

6.  Fundusz (nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu  ZIT SOM ZIT KKBOF 

EFS 64 049 568 - - 

7.   

 

8.   

Nie dotyczy 
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-promocyjnych RPO WZ 

1.   

-promocyjnych RPO WZ 

,  
szkolenia, warsztaty, konferencje, wizyty studyjne oraz inne 

formy przygotowania zawodo i 
worz

  

zapewnienie odpowiednich powierzchni biurowych i magazynowych i 
m pomocy w ramach RPO WZ 2007-2013 oraz opracowaniem dokumentacji programowej na . Wsparte  

, 

e 

programowania.  
Zgodnie z zapisami art. 

115 nformacji, komunikacji i promocji dla 
inansowani a ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji beneficjentów i 

 
 

 nr 1303/2013. 
ów, zapewnienie 

 

2.   

1. 
-2020, 

2. -2020, 



IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA 
10 WSPARCIE ROZWOJU E-  

 

Strona 509 z 514 
 

3. Zapewnienie dopasowanego do potrzeb odbiorców prze -2020 oraz wzmocnienie kompetencji 
beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu. 

3.  Kategorie interwencji 

 , 

122 Ewaluacja i badania, 

123 Informacja i komunikacja. 

4.   

1.  

2.  

3. Ocena -5]. 

5.   

1.  

2. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji [osoby], 

3. Liczba przeprowadzonych ewaluacji [szt.], 

4. , 

5. blicznej [szt.], 

6. Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów [osoby], 

7. - , 

8. . 

6.   
Typy projektów  

1.  

 

 zatrudnienie oraz 
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 zapewnienie warunków technicznych potrzebnych do realizacji Programu, (m.in. adaptacja, remont, modernizacja, najem , 
, 

  
Programu, 

  

  

 monitorowanie oraz przeprowadzenie kontroli i audytu realizacji projektów i programu, 

 su  

 wsparcie funkcjonowania beneficjentów projektów pozakonkursowych w zakresie realizacji projektów, 

 finansowanie wydatków -2013; przygotowanie perspektywy po 2020 r., 

 finansowanie funkcjonowania ZIT. 

 

2. Ewaluacja i badania 

 

  (m.in. - -post, konkluzywnych, formatywnych) - przygotowanie, 
, 

  

 

3. Informacja, komunikacja i promocja 

 

 promocyjnych, 

 macji, 
lizacji i rozliczania projektów,  

 nia przez potencjalnych beneficjentów,  
prasie,  z spoty radiowo  telewizyjne, 

 -promocyjnych realizowanych prze gram, 

 opracowywanie redakcyjne i wydawanie dokumentów programowych m.in. RPO WZ oraz mater -promocyjnych, 

 wsparcie beneficjentów w zakresie przygotowani i realizacji projektów, 

  wniosków do RPO WZ. 
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7.  Typ beneficjenta  

  (Województwo Zachodniopomorskie, Gmina Miasto Koszalin w ramach ZIT KKBOF), 

 dowa osoba prawna ( ), 

 w  

 -2020. 

8.  Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia  

alizacji RPO WZ 2014-2020  

9.   

Nie dotyczy 

10.  Alokacja 

64 049 568 EUR 

11.   

ramach osi z PO PT 2014-2020 

12.   

Nie dotyczy 

13.   

Tryb pozakonkursowy. 

Podmiot odpowiedzialny z    
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14.   

Nie dotyczy  

15.  Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%  

Nie dotyczy  

16.   

Nie dotyczy  

17.   

Nie dotyczy 

 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek 

18.  Uproszczone metody rozliczania wydatków   nie dotyczy. 

 

19.  Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna 

Nie dotyczy 

20.   

100% 

21.  
 

100% 
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22.  h  

0%  

23.   

Nie dotyczy 

24.   

Nie dotyczy 

 

 


