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Wykaz skrótów 

 

 

AOS Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 

B+R   Badania i Rozwój 

BUR    

B&R  

CP  Cel Polityki 

CS    

DSM  Demand Side Management) 

EP  Energia pierwotna 

EFRR   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS+    Plus 

ESCO   Energy Service Company) 

FEPZ Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - 2027 

GOZ  

GUS   

IOB  Instytucje Otoczenia Biznesu 

ITS  Inteligentny System Transportowy (ang. Intelligent  Transportation System) 

JST   

KE Komisja Europejska 

KSRR  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

MEiN  Ministerstwo Edukacji i Nauki 

   i  

OKE   

OZE   

OzN   

PIFE Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 

PCP   Zamówienia Przedkomercyjne (ang. Pre-commercial Procurement) 

POZ  Podstawowa Opieka Zdrowotna 

P&R Park&Ride) 

PSF Podmiotowy System Finansowania 

PSZ P  

PSZOK  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

PUP  

RPZ  Regionalny Program Zdrowotny 

SRWZ  Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030 

SSW   

SUERMB  
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TEN-T   Transeuropejska S  

TBS  

UE Unia Europejska 

UOIG   

WPGO  Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

WUP   

WZP -  Województwo Zachodniopomorskie 
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1. Strategia Programu   
 

poziom programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 - jedno z 

nnego Województwa 

 

nierównomierny rozwój terytorium województwa. Specyficzne jest dziedzictwo wielkiego ruchu migracyjnego 

nowej w

transformacji gospodarczej lat 90-tych 

-

stale silnie obecnych w 

limatu, zmianami 

 

-

ach do Raportów rocznych dla Polski (CSR) z 2019 i 2020 roku. 

 

 

 

województwem strategiczne wyzwania to:  

1.  

 

‒  

‒   

i przestawieniu produkcji w kierunku zielonej gospodarki; 

‒  

województwa. 
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2.  

  

‒ 

 

‒  

‒ dostosowanie  

i epidemiologicznych; 

‒ - e na rynku pracy 

 

‒  

3. Region odpowiedzialny ekologicznie i klimatycznie.  

 

‒ ; 

‒  

‒ 

CCU/CCS);  

‒ dalszy rozwój energetyki odnawialnej;  

‒ 

 

‒  

‒  

‒ minimalizowanie skutków 

atmosferycznych. 

4.  

 

‒  

‒  

 

Z 2021-

 

w poprzednich perspektywach finansowych.  

 

Obszar gospodarczy 
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lepszej w  

 

ki badania Rola RPO WZ we wzmacnianiu regionalnych inteligentnych specjalizacji, 

 

zidentyfikowane jako IS regionu, bardziej zroz

 

ecjalizacji, 

 

 

 

z jego partnerów.  

 

Konieczne 

wiejskich. Poprawy wy  

i kulturze, a  

 

Obszar  

schodniej 
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badania - ). 

-

pracy jest aktywizacja osób biernych zawodowo, tj. ok. ¼ populacji w wieku produkcyjnym, w tym w 

-

ajstarszych (w wieku 55-

funkcjonowaniu, os

osoby LGBT+.   

 i szkoleniowego. Rozwój ten 

-

powinno w szczegó

  do województw o niskim nasyceniu 

osobom niesamodzielnym.  

 

 

 5 539, zatem 

bezdomn  

 zarówno  

d
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-

i 

potrzeb regionalnego/lokaln

 

dowych oraz potrzeby rynku 

zawodowego. 

 

rodzinnej, rozpadu rodzin biologicznych, zagranicznych migracji zarobkow

-

 

potrzeby. W WZP istotni

 

 z powodu nowotworu szyjki macicy (3. pozycja) oraz 

 

W WZP od 2015 roku na

 

Pomimo problemów  

z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów w Polsce. Bogactwo walorów naturalnych, takich jak 

e 

jskich.  

 

 miasta. 
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archeologicznych oraz 2 179 zabytków ruchomych.  

 

 

 

  (wyznaczono 60 takich 

 

ukcji zielonej energii ma energia wiatrowa, ale jednym z najszybciej 

 

 

 energetycznych oraz 

 

 i   

 

 

publicznej w województwie  
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-

 

munalnych zebranych selektywnie w 

odpadów. 

 

i ponownego wykorzystywania cennych surowców. 

 

 

a stanu rezerw zasobów w regionie  

 -

 

  

Odzwierciedlaniem skutków zmian klimatu w województwie jest tendencja wzrostowa temperatury 

 

-niebieskiej 

ynergii w zakresie adaptacji do zmian klimatu na terenach 

miejskich.  
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o 

 

 

 

 przyrost o 5%). 

 

 

konkurency

 

czenia obszarów cennych przyrodniczo jako 

z tych zasobów.  

p  

 

Terytorialny wymiar programu 

terytorialnie. Oznacza to 

instrumentów terytorialnych: Zintegrowanych Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Rozwój Lokalny Kierowany 

 

-

instrumentów terytoria

ie ww. instrumentów 
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WZ 2014-2020.   

projektów wynik

obszarów funkcjonalnych. Realizacja zarówno ZIT jak i KS, których system wyboru projektów (odpowiednio 

a w systemie realizacji programu (instytucja 

realizacji instrumentów terytorialnych w FEPZ 2021-2027. Zgodnie z nimi najbardziej optymalny z punktu 

widzen

monitorowania nie jest konieczne powierzanie partnerstwom sa

 

województwa  

-2027 

-2027, tj. obszarów: 

iku jego 

lokalnych partnerów na wszystkich eta

wsparcie procesu powstawania strategii terytorialnych w ramach kontynuacji projektu Centrum Wsparcia 

-2020.   

Wyznaczonym w SRWZ 2030 obszarem strategicznej interwencji wojew

-gospodarczej 

 

 na tym obszarze w ramach 

FEPZ 2021-

i wiejskiej. 

Zastosowanie RLKS w ramach FEPZ 2021-

4h) oraz wsparciem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
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strategii tj.: 

1. Ochrona morza   

2. Wzrost dobrobytu  

Priorytetów 5. i 7 Programu. 

3. Wzrost integracji regionu  wsparcie przy udziale Priorytetu 4. Programu. 

polityki takich jak: edukacja, innowacje, bioeko

transport. 

 

 

wskazanych -

 

-2027, 

ym Wspólnej Polityki Rolnej  

 

- interwencja Programu  

w ramach celu 

programu Horyzont Europe. 

 

województwem wyzwania. 
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Tabela 1 

Cel polityki   Uzasadnienie (podsumowanie)  
  

1 Bardziej 
konkurencyjna i 
inteligentna 

wspieraniu 
innowacyjnej i 
inteligentnej 
transformacji 
gospodarczej 
oraz regionalnej 

cyfrowej 

(i)  Rozwijanie i 

badawczych i 
innowacyjnych oraz 
wykorzystywanie 
zaawansowanych 
technologii h 

 

 

 

plasuje region na 13 miejscu. 

alnej oraz 
 

- 

 

lni dla gospodarki (zgodnie z RIS) przy 

tworzenie warunków do 
rozw

 

Regional Innovation Scoreboard.   

 

1 Bardziej 
konkurencyjna i 
inteligentna 

wspieraniu 
innowacyjnej i 
inteligentnej 
transformacji 
gospodarczej 
oraz regionalnej 

cyfrowej 

(ii) 
cyfryzacji dla obywateli, 

organizacji badawczych 
i instytucji publicznych 

 

 
Jest to b

-

instytucji publicznych. 
-

. 

1 Bardziej 
konkurencyjna i 
inteligentna 

wspieraniu 

(iii) Wzmacnianie 

oraz tworzenie miejsc 

. 

badania (np. Edycja III/2020 r.) 
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innowacyjnej i 
inteligentnej 
transformacji 
gospodarczej 
oraz regionalnej 

cyfrowej 

poprzez inwestycje 
produkcyjne 

 

- w ogólnej 

regionu daje 11 miejsce na tl  

Województwa dla tej strefy). Drugim wyzwaniem jest utrzymanie stabilnego 
 

Rozwój innowacyjnych firm wymaga oparcia przewag konkurencyjnych w 

zaawansowania technologicznego produktów, powstawanie nowych 

cyfrowych.   

 

rynki.  

cia w 
 

. 

 

2 Bardziej 
przyjazna dla 

niskoemisyjna i 

kierunku 
gospodarki 
zeroemisyjnej 
oraz odporna 

promowaniu 
czystej i 
sprawiedliwej 
transformacji 
energetycznej, 
zielonych i 
niebieskich 
inwestycji, 
gospodarki w 
obiegu 

klimatu i 
przystosowania 

zapobiegania 
ryzyku i 

ryzykiem, oraz 

miejskiej. 

(i) Wspieranie 

energetycznej i redukcji 
emisji gazów 
cieplarnianych 

mieszkalnych i publicznych. Wynika 

  

, . dom. 
sobie energ

wysokie koszty energii i niska EE budynku.  
Wyniki badania 
wielowymiarowego  ubóstwa energetycznego wykonanego przez 
IBS  

 
gosp. dom. .  

9,8% gosp. dom.  
 energetycznym, dla regionu wsk. 

 10%. 
. 

 
 

-  
cjach (2 stanowiska w 

-
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 sieci stacji 
 w odpowiedniej skali. 

budynk
 

2 Bardziej 
przyjazna dla 

niskoemisyjna i 

kierunku 
gospodarki 
zeroemisyjnej 
oraz odporna 

promowaniu 
czystej i 
sprawiedliwej 
transformacji 
energetycznej, 
zielonych i 
niebieskich 
inwestycji, 
gospodarki w 
obiegu 

klimatu i 
przystosowania 

zapobiegania 
ryzyku i 

ryzykiem, oraz 
zr

miejskiej). 

(ii) Wspieranie energii 
odnawialnej zgodnie z 

2018/200, w tym 

kryteriami 

rozwoju  

wój OZE. 

 Nie zarejestrowano 
 

niezorganizowanych  stanowi 23,4% emisji w Polsce. 

2 
zachodniopomorskie jest jednym z mniejszych emitorów tego gazu w Polsce, 

isji z tych 
  

 
 
 

 

wytwórczych o charakterze interwencyjnym, które zapewn
 

W perspektywie roku 2030 w WZP 

w 

dysproporcji w rozwoju gospodarczym regionu.  
energii, 

wspólnot energetycznych i magazynów energii. 

znych. 
 

2 Bardziej 
przyjazna dla 

niskoemisyjna i 

kierunku 
gospodarki 
zeroemisyjnej 
oraz odporna 

promowaniu 
czystej i 
sprawiedliwej 
transformacji 
energetycznej, 
zielonych i 
niebieskich 
inwestycji, 
gospodarki w 
obiegu 

klimatu i 

(iv) Wspieranie 

zmiany klimatu i 
zapobiegania ryzyku 

ekosystemowego 

regionalnie i sezonowo. Prognozowany 

0C. 
województwa kolejne cele adaptacyjne. 

powierzchniowych i podziemnych. Kluczowym wobec tego elementem jest 

 

-niebieska 

ekonomiczne i spo
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przystosowania 

zapobiegania 
ryzyku i 

ryzykiem, oraz 

miejskiej. 

wzrasta (2020: 68% vs 2018: 39%)). Prowadzenie kompleksowej edukacji 

 

 
2 Bardziej 
przyjazna dla 

niskoemisyjna i 

kierunku 
gospodarki 
zeroemisyjnej 
oraz odporna 

promowaniu 
czystej i 
sprawiedliwej 
transformacji 
energetycznej, 
zielonych i 
niebieskich 
inwestycji, 
gospodarki w 
obiegu 

klimatu i 
przystosowania 

zapobiegania 
ryzyku i 

ryzykiem, oraz 

miejskiej. 

(v) 
do wody oraz 

gospodarki wodnej korzys  

 

 

 

adzane i 

 do realizacji strategii UE dla 
 

 

przestrzeniach i obiektach publicznych, czy wykorzystanie technologii 
cyfrowych do zbierania, przetwarzania 
bardziej wydajne i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych. 

 

2 Bardziej 
przyjazna dla 

niskoemisyjna i 

kierunku 
gospodarki 
zeroemisyjnej 
oraz odporna 

promowaniu 
czystej i 
sprawiedliwej 
transformacji 
energetycznej, 
zielonych i 
niebieskich 
inwestycji, 
gospodarki w 
obiegu 

klimatu i 
przystosowania 

(vi) Wspieranie 
transformacji w 
kierunku gospodarki o 

gospodarki 
 

potrzeb inwestycyjnych w zakresie recyklingu odpadów komunalnych i 
 

surowców naturalnych.  
Konsultacje przeprowadzone z przedstawicielami uczelni w regionie 

metod recyklingu odpadów oraz usprawnieniem GOZ. 

wzrostu zapew

   
Zgodnie z WPGO konieczna jest kompleksowa organizacja gospodarowania 

 

przerobowych w zakresie termicznego unieszkodliwiania odpadów 
medycznych i weterynaryjnych. 
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zapobiegania 
ryzyku i 

ryzykiem, oraz 

miejskiej. 

COVID- szy 
 

wyników w 

 

167 000 to  
Na koniec 2020 r. w województwie zachodniopomorskim niezrekultywowana 

 
2 Bardziej 
przyjazna dla 

niskoemisyjna i 

kierunku 
gospodarki 
zeroemisyjnej 
oraz odporna 

promowaniu 
czystej i 
sprawiedliwej 
transformacji 
energetycznej, 
zielonych i 
niebieskich 
inwestycji, 
gospodarki w 
obiegu 

klimatu i 
przystosowania 

zapobiegania 
ryzyku i 

ia 
ryzykiem, oraz 

miejskiej. 

(vii) Wzmacnianie 
ochrony i zachowania 

biologicznej oraz 
zielonej infrastruktury, 
w tym na obszarach 
miejskich, oraz 
ograniczanie wszelkich 
rodzajów 
zanieczyszczenia 

Województwo zachodniopomorskie 

pecjalne obszary 

zasobami. Wobec zmian klimatu 

gatunków obcych, w tym obcych inwazyjnych. 

biologicznej oraz zabezpieczenia zasobów i walorów przyrodniczo-
ony, zasoby, 

 
Jednym z 

kluczowym jest  

postaw ekologicznych. 

warunki dla przechowywania zw

opieki. 

2 Bardziej 
przyjazna dla 

niskoemisyjna i 

kierunku 
gospodarki 
zeroemisyjnej 
oraz odporna 

promowaniu 
czystej i 
sprawiedliwej 
transformacji 
energetycznej, 
zielonych i 
niebieskich 
inwestycji, 
gospodarki w 
obiegu 

klimatu i 
przystosowania 

(viii) Wspieranie 

multimodalnej 

jako elementu 
transformacji w 
kierunku gospodarki 
zeroemisyjnej 

Województwo zachodniopomorskie jest silniej zurbanizowane w porównaniu 

(w Polsce: 60,01%; 2 pozycja województwa 

 61,39%; 3 pozycja województwa 
 

, 

 przede wszystkim 
indywidualnego. Wsparcie w ramach priorytetu w zakresie transportu 
miejskiego 

indywidualnego transportu samochodowego na rzecz transportu 
publicznego, rowerowego lub pieszego, 

CO2 poprzez uatrakcyjnienie transportu publicznego.  
Badania ewaluacyjne i analizy w zakresie technologii niskoemisyjnych 

rodzaju rozwi  
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zapobiegania 
ryzyku i 

ryzykiem, oraz 

miejskiej. 
3 Lepiej 

 

(ii) Rozwój i 
udoskonalanie 

odpornej na zmiany 
klimatu, inteligentnej i 
intermodalnej 

krajowym, regionalnym 
i lokalnym, w tym 

TEN-T or
transgranicznej 

transportowo obszarami 
, 

Pow
ograniczony 

województwa w dokumentach strategicznych wskazywany jest jako jeden z 

stolicy regionu, 

 drogi S3, S6, 
S10 i S11. Identyczna sytuacja dotyczy infrastruktury kolejowej  

zmodernizowanej 
RPO WZ 2014-2020. W celu jak najlepszego skomunikowania kolejowego 
wykluczonych obszarów województwa konieczna jest dalsza wymiana taboru 

 
 

Strategia Programu 
-T (zarówno 

drogowej jak i kolejowej oraz umieszczonych w sieci portów morskich i 
lotniczego). Zadaniem jest skomunikowanie wykluczonych transporotowo 

umieszczonych w miastach regionu. 
4 Europa o 
silniejszym 
wymiarze 

bardziej 

 

Europejski filar 
praw socjalnych 

(ii) 

ozwój 
infrastruktury 

. 

standardów 

dydaktycznej. 

 

przede ws
kraju poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 

 

wymaga powstawanie i rozwój jednostek naukowo-badawczych poza 
sektorem 

gospodarki.  

 
 

4 Europa o 
silniejszym 
wymiarze 

bardziej 

(iii) Wspieranie 
-

gospodarczego 

marginalizowanych, 
gospodarstw 
domowych o niskich 

 zmniejszenie 
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Europejski filar 
praw socjalnych 

dochodach oraz grup w 
niekorzystnej sytuacji , 
w tym osób o 
szczególnych 

zintegrowanym 

 

ytucjonalizacji (DI), przy 

rozpoznana przez przedstawicieli zachodniopomorskich JST. 43%  z nich 

 

rastruktury wsparcia 
prozatrudnieniowego tej grupy (54 tys. osób w wieku produkcyjnym). Pomimo 
rozwoju sieci ZAZ w regionie (obecnie 10 ZAZ zatrudnia  ok. 700 osób), 

 
Wg raportu Kampanii Przeciw Hom
Polsce za lata 2015 - 

dziecka. Dodatkowo zgodnie z ogólnopolskim badaniem liczby osób 
bezdo

zachodniopomorskim. 

(dla 23 osób). 

 
4 Europa o 
silniejszym 
wymiarze 

bardziej 

 

Europejski filar 
praw socjalnych 

(iv) Wspieranie 
-

gospodarczej obywateli 

migran
zintegrowanym 

 

polityki integracyjnej, kt

 

obywatelom Ukrainy. 

 
m rynku pracy oraz niekorzystne 

 

- ropejskich z 

edukacyjno-

 obok zatrudnienia, edukacji i zdrowia  

tr
wymiany. 
 

4 Europa o 
silniejszym 
wymiarze 

(v) Zapewnianie 

opieki zdrowotnej i 
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bardziej 

 

Europejski filar 
praw socjalnych 

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

 

e oraz zapotrzebowanie na 
- -lecznicze. 

-
-

paliatywno-  

wewn. regionu.  W
ej 

 Wskazuje to na potrzeby w zakresie bazy 
 

krótkoterminowych na miejsca na potrzeby rehabilitacji leczniczej, psychiatrii 
i geriatrii. 

(AOS): kardiologicznej, neurologicznej, reumatologicznej, endokrynologicznej 

 
-

 
Wg map potrzeb zdrowotnych np. w zakresie rezonansu magnetycznego, 

 

technologii 
szpitali.  

pacjentów, których stan nie pozwala na zapewnienie im opieki w warunkach 

odpowiednim dostosowaniu infrastruktury podmiotów leczniczych do 
wymaganych standardów.  
 

4 Europa o 
silniejszym 
wymiarze 

bardziej 

 

Europejski filar 
praw socjalnych 

(vi)Wzmacnianie roli 
kultury i 

turystyki w rozwoju 
gospodarczym, 

innowacjach 
 

S
wnywanie szans 

  
ludzki. 

stworzenie odpowiedniej bazy materialnej. 
regionie 
ponadregionalnym. 

a i jego zasobów  zarówno w ogólnie 
 

do uprawiania sportów wodnych. Dodatkowego impulsu rozwojowego 
wymaga proces zagospodarowania szlaków wodnych atrakcyjnych dla 
kajakarzy  

wiejskich.  
Na terenie województ

 

w oraz 
. 

 
4 Europa o 
silniejszym 
wymiarze aktywizu

wszystkich osób 

-
W lutym 2021 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie 

. 
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bardziej 

 

Europejski filar 
praw socjalnych 

gwarancji dla 

bezrobotnych oraz grup 

niekorzystnej sytuacji 
na rynku pracy, jak 

biernych zawodowo, a 

promowanie 
samozatrudnienia i 

 

Wzrost bezrobocia w skali roku odnotowano we wszystkich regionach, 
woj. zachodniopomorskim. Na koniec lutego 2021 r. w rejestrach 

, 

- - 25,9%, osoby 
 

zatrudnieni  21,8%. Co trzecia osoba bezrobotna 
 

4 Europa o 
silniejszym 
wymiarze 

bardziej 

 

Europejski filar 
praw socjalnych 

(b) modernizacja 

pracy celem oceny i 
przewidywania 
zapotrzebowania na 

zapewnienia 
terminowej i 
odpowiednio 
dopasowanej pomocy i 
wsparcia na rzecz 
dostosowania 

kwalifikacji 
zawodowych do 
potrzeb rynku pracy 
oraz na rzecz 

pracy 

osób w wieku produkcyjnym natomiast wzrasta w wieku poprodukcyjnym. W 
latach 2017-
przedprodukcyjnym na poziomie -0,9% (trzecie miejsce w kraju) oraz wzrost 
liczby osób w wieku poprodukcyjnym o 6,4% (drugie miejsce w kraju).  Spadek 

 

kompetencji do potrzeb nowoczesnej gospodarki stawia nowe oczekiwania 
 

 

4 Europa o 
silniejszym 
wymiarze 

bardziej 

 

Europejski filar 
praw socjalnych 

(d) wspieranie 
dostosowania 
pracowników, 

zmian, wspieranie 
aktywnego i zdrowego 

zdrowego i dobrze 
dostosowanego 

dla zdrowia 

W województwie zachodniopomorskim  w 2018 r. 
, 

0,6%). 
Rynek pracy ulega przemianom w bardzo szybkim tempie, spowodowanym 
przez- i. 

, 

 na pozostaniu konkurencyjnym. 

ramach wykonywanej przez nich pracy. 

 

województwa 44 lata 

zakresie zapewnienia wieloprofilowej opieki zdrowotnej. 
W latach 2016-

Województwo regionów otwory 
-  

4 Europa o 
silniejszym 
wymiarze 

bardziej 

(f) wspieranie równego Na przestrzeni ostatnich lat liczba przedszkoli w regionie systematycznie 
, 
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Europejski filar 
praw socjalnych 

odniesieniu do grup w 
niekorzystnej sytuacji, 
od wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem 
przez ogólne i 
zawodowe kszta
szkolenie, po 

dla wszystkich i 

 

 

moklasisty. Do egzaminu ósmoklasisty w 

14 
 

ogólnopolski, z matematyki -  

  
j 

 takich s

 
4 Europa o 
silniejszym 
wymiarze 

bardziej 

 

Europejski filar 
praw socjalnych 

(g) wspieranie uczenia 

elastycznych 

podnoszenia i zmiany 
kwalifikacji dla 
wszystkich, z 

kompetencji cyfrowych, 
lepsze przewidywanie 
zmian i 
zapotrzebowania na 

podstawie potrzeb 

zawodowej i wspieranie 
 

 
w wieku 25-

zatem utrzymywanie 
 mimo niewielkiej tendencji 

wzrostowej. W zakresie uzyskiwania kwalifikacji na poziomie 

kwalifikacji nie u

o 
 ej w UE, która wynosi prawie 57%. 

 

4 Europa o 
silniejszym 
wymiarze 

bardziej 

 

Europejski filar 
praw socjalnych 

(h) Wspieranie 

szans, niedyskryminacji i 
aktywnego 
uczestnictwa, oraz 

do zatrudnienia, w 

niekorzystnej sytuacji 

 
 

przyznano w 2018 r. 24 528 osobom. 
 obok ubóstwa -  jest bezrobocie. 

S Bezrobocie w 
ane terytorialnie. Ogólna 

 342 tys., przy czym liczba 
 tys. 

osób. 
W 

 z 
 

a pkt %. 
 

4 Europa o 
silniejszym 
wymiarze 

bardziej 

 

Europejski filar 
praw socjalnych 

(i) Wspieranie integracji 
-

gospodarczej obywateli 

migrantów 
 

Zachodniopomorskiego w 2018 r. 

obszarze województwa zachodniopomorskiego pracodawcy lub podmioty 
 krótkoterminowej pracy 
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4 Europa o 
silniejszym 
wymiarze 

bardziej 

nemu 

Europejski filar 
praw socjalnych 

równego i szybkiego 

skoncentrowanej na 
osobie, w tym opieki 
zdrowotnej; 
modernizacja systemów 
ochrony socjalnej, w 
tym promowanie 

socjalnej, ze 
szczególnym 

grup w niekorzystnej 
sytuacji; poprawa 

osób z 

mów 

 

wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Ta niekorzystna zmiana w 

 
w wieku produkcyjnym przypada

 
osób 

 ogólnej liczbie udzielonych porad 
specjalistycznych oraz porad stomatologicznych. 

4 Europa o 
silniejszym 
wymiarze 

bardziej 

 

Europejski filar 
praw socjalnych 

(l) wspieranie integracji 

lub wykluczeniem 

osób najbardziej 
i dzieci 

W województwie w 2018 r. 
  

 

zas

 
cie m. 

Szczecin (384), w powiecie stargardzkim (125) i goleniowskim (105), natomiast 

pczych niezawodowych. 
W 2019 r. 

-
22 placówki typu 

socjalizacyjnego, 23 placówki 
rodzinnego oraz 1 typu interwencyjnego. W placówkach tych, na koniec roku 

w  
z czego 68  

5 
obywatelom 

i zintegrowanego 
rozwoju 
wszystkich 
rodzajów 
terytoriów oraz 
inicjatyw 
lokalnych 

(i) Wspieranie 
zintegrowanego i 

eniu 

gospodarczego i 

kultury, dziedzictwa 
naturalnego, 

turystyki i 

obszarach miejskich 

nterwencji punktowej na rzecz realizacji 
wielosektorowych strategii terytorialnych. Instrument ZIT realizowane w 
Miejskich Obszarach Funkcjonalnych partnerstw zbudowanych na obszarze 

zidentyf

 
Skoordynowana terytorialnie interwencja, ukierunkowana na wzmocnienie 

regionu. 
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2. Priorytety Programu  

I.  Priorytet 1  Fundusze Europejskie na rzecz Zachodniego 

 

/wykorzystywanie zaawansowanych technologii 

 

Interwencja w ramach funduszy 

W

Nowoczesne przetwórstwo rolno-

Niebieska gospodarka i zielony transport, Turystyka.  Przy czym  elastyczne e do 

 rozwojowym

projekty badawczo  

 

gionu i kierunków ewaluacji 

specjalizacji.   

 

zaawans

 

om dofinansowania.  

 i badawczej 

nowych firm, dczonych 

 Wspierane 

 

wami lub z organizacjami badawczymi. Przy 



30 
 

i technologii.  

 

bne projekty, jak 

i projekty kompleksowe 

przedsiebiorstwa. 

lu badawczego. 

o

 

i komercjalizacji wyników prac B+R. 

 (gospodarczo i/lub niegospodarczo) celem wspieranych 

tworzenia i poszukiwania 

na rzecz regionalnej gospodarki  

infrastruktury badawcz  

zego i nauki.  

 ramach ce  

rozwoju w obszarze zielonych technologii oraz transformacja do zielonej gospodarki (green economy). 

priorytetowo  

na projekty B+R skoncentrowane na poszukiwaniu innowacji 

 

 

.  Przewidywany do realizacji w tym zakresie 

 

Do 

  : 

‒  

‒ RIS  i rozwoju 

 

‒  

‒ 
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‒  

 

‒  

‒ monitorowanie rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu, 

‒  rozwój regionalnego ekosystemu startupowego;  

‒  

do pod

 

 

 

Celem jest m.in. pobudzenie sektora naukowego do 

  

 w zakresie PPO 

poszczególne obszary ws

- 

nia klastrów oraz IOB w 

zoptymalizowana  dosto

 

 w tym 

a nowych modeli 

biznesowych.  

: 

Grupy docelowe:  

− ; 

− organizacje badawcze. 

Typy beneficjentów:  

− ;  

− ;  

−  organizacji badawczych. 
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i , o których 

eryfikowane czy planowany do realizacji projekt nie dyskryminuje nikogo ze 

tym zakresie.  

  

 grupy, która jest w trudnej sytuacji 

 

Do przestrzegania zasad 

 

monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 

 art. 22 ust. 3 lit. d) ppkt (v) r

wspólnych przepisów  : 

Nie dotyczy. 

 

geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

zadania publiczne u Wojew.,  owe

finansowane dotacyjnie.  
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Kompleksowe projekty B+R rdziej optymalnej 

 

a. , ym . 

Specyfika regionalna i k w B+R 

jest odalona  w czasie i niepewna.  

b. 

je B+R 

c. brak IF w obszarze B+R (

niewspólmierne do efektów i skali)  

d.  na  w regionie. Zastosowanie 

B+R+I

polityki gospodarczej regionu.  

: 

Nr 

identyfika

cyjny [5] 

 
Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

Cel 

(2029) 

 

 RCO 01 
 

 

wskazane po ustaleniu 

podstawowych 

warunków realizacji 

Umowa Partnerstwa, 

Kontrakt Programowy 

dla województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

 RCO 02 
 

dotacji 
 

RCO 05 Nowe   

RCO 08 
naukowych i innowacji 

euro 

RCO 16 

 

 

szt. 

 

 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

referencyjny 

Cel 

(2029) 

 

danych 

[200] 

Uwagi 

[200] 
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RCR 02 Inwestycje prywatne 

publiczne (w tym: dotacje, 

instrumenty finansowe) 

euro 0,00 Nie dotyczy 
po ustaleniu 

podstawowych warunków 

realizacji programu, które 

Partnerstwa, zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

 

Kategorie interwencji 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr 

priorytetu 

Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

1 EFRR 

 

(I)  004 

organizacjach badawczych i instytucjach 

 

6 000 000 

1 EFRR 

 

(i)  010 

w tym tworzenie sieci kontaktów 

28 000 000 

1 EFRR 

 

(i)  011 

sieci kontaktów 

2 000 000 

1 EFRR 

 

(i)  

  

marketingu i projektowania) 

3 400 000 

1 EFRR 

 

(i)   

 

pr  

zmian 

6 000 000 

1 EFRR 

 

(i)  

 

2 000 000 

 EFRR 

 

(i)   029 Procesy badawcze i innowacyjne, transfer 1 000 000 
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ian klimatu 

 EFRR 

 

(i)  030 Procesy badawcze i innowacyjne, transfer 

 

1 000 000 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

1 EFRR 

 

(i)  01  dotacja 49 400 000 

 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

1 EFRR 

 

(i)  33 Brak 

ukierunkowania 

terytorialnego 

49 400 000 

 

 

Wymiar 6  + 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

      

 

Wymiar 7  wymiar 1 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

                                                             
1  

 z 
art.  
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1 EFRR 

 

(i) 03-Ne

 

49 400 000 
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 C

badawczych i instytucji publicznych 

 

Interwencja w ramach funduszy 

na transformacji cyfrowej regionu. Projekty 

 

regionalnej w kierunku gospodarki 4.0.  

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, 

mieszkanek i   

typy projektów: 

‒  sektorze 

w takich dziedzinach ; 

 -

z zakresu e-administracji, e-edukacji i e-zdrowia);  

‒ cyfryzacja i anie   znacznym 

potencjale ponownego wykorzystania (np. w zakresie kultury i  dyspozycji 

podmiotów spoza sektora publicznego, jako katalizatora popytu na produkty rewolucji cyfrowej; 

‒  sferze 

 

‒ 

 cyfryzacji i  

. 

Wsparcie w  zakresie 

cyfrowej transformacji polskiej gospodarki, w -administracji oraz modeli 

romadzeniu, analizie, wymianie 

i przetwarzaniu danych m.in. na potrzeby rozwoju nowych technologii.  

 e-

e-  (4-5 

 

przede wszystkim 

owego. 

W województwie konieczne 

-t
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sektora ochrony zdrowia . 

nie tylko na h deficytów, ale 

 

edycznym oraz zastosowanie elementów 

sztucznej inteligencji. 

Szczególnie pandemia COVID-  znaczenie systemów informatycznych dla funkcjonowania 

, u. 

m.in. wykorzystanie 

danych, np. porówn w drodze wykorzystania danych 

geoprzestrzennych i danych pozyskiwanych w ramach statystyki publicznej; zapewnienie nowych 

w zakresie analizy zjawisk, diagnozy sytuacji oraz monitoringu na obszarach transgranicznych). 

 

Ponadto rozszerzona winna -

zennych.  

:  

Grupy docelowe:  

− p ; 

− ; 

− podmioty lecznicze;   

− mieszkanki i  

Typy beneficjentów:  

− o 
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ii , o których 

eryfikowane czy planowany do realizacji projekt nie dyskryminuje nikogo ze 

tym zakresie.  

  

 grupy, która jest w trudnej sytuacji 

 

Do przestrzegania zasad 

 

monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 

 art. 22 ust. 3 lit. d) ppkt (v) r

wspólnych przepisów  : 

Nie dotyczy. 

 

geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

  

- -
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spadek dochodów w okresie pandemii COVID-19 i ogra

ich finansowania. 

 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

Cel (2029) 

 

RCO 13 

opracowanych dla  

 euro 
wskazane po ustaleniu 

podstawowych 

warunków realizacji 

Umowa Partnerstwa, 

Kontrakt Programowy dla 

województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

RCO 14 

cyfrowych 

Szt. 

 

 

 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

referencyjny 

Cel 

(2029) 

 

danych 

[200] 

Uwagi 

[200] 

RCR 11  

i zmodernizowanych 

produktów i procesów 

cyfrowych* 

/ rok 

krajowym i regionalnym 

 

 

Kategorie interwencji 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

1 EFRR 

 

(ii)  016 

elektroniczne, 

37 000 000 



41 
 

aplikacje dla 

administracji 

 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w 

EUR) 

1 EFRR 

 

(ii)  01  dotacja 37 000 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

1 EFRR 

 

(ii)  33 Brak 

ukierunkowania 

terytorialnego 

37 000 000 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w 

EUR) 
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Wymiar 7  2 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

1 EFRR 

 

(ii) 03-Ne

 

37 000 000 

 

  

                                                             
2  
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Interwencja w ramach funduszy 

Przewidywane 

 Kluczowym obszarem 

  

Szeroko rozumiana gospodarka 

skimi partnerami 

gospodarczymi.   

 

wszystkich sektorach gospodarki. 

celów programu interwencyjnego 

na terenie obszarów funkcjonalnych  

wysoki poziom bezr i 

innowacyjny N

regionu.  

inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego (IS), zarów

  regionu  

(np. nowoczesne przetwórstwo rolno  

e 

otoczenie gospodarcze.  

 w ramach klastrów i/lub z Instytucjami Otoczenia Biznesu. W ramach tego typu projektów 
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sieciowych (np. wspólny produkt, wspólny 

nowych rynkach zbytu).   promocji eksportu i dalszej 

Pomorza Zachodniego jako regionu 

grup 

 wsparcie 

m

 

 

  

 

projektów:  

− inwestycje rozwojowe  

−  

−  

 

−  

− 

. 

 

1. iorstw; 

2.  

3.  

4. ksporcie zaawansowanych 

technologicznie produktów; 

5.  

Co do zasady w 

wskazanych w Gminnych Programach Rewitalizacji. 
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− m ; 

− ;  

− ; 

− Instytucje Otoczenia Biznesu;  

− klastry;  

− ; 

− .  

Typy beneficjentów:  

−  ;  

− Instytucje Otoczenia Biznesu;  

− klastry;  

− ; 

− . 

 

iii , o których 

eryfikowane czy planowany do realizacji projekt nie dyskryminuje nikogo ze 

tym zakresie.  

  

 grupy, która jest w trudnej sytuacji 

 

Do przestrzegania zasad 
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monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 

 

wspólnych przepisów  : 

 

  obszar o zdiagnozowanych deficytach rozwojowych, o  programem 

 

  

 

 obszar 

geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych:  

. 

zastosowania maks. umorzenia, tj 50%.  odnych 

cyfryzacji, itp.  

 

.  tak, by dofinansowaniem 

obejmowa  projekty w   

finansowane dotacyjnie.  

 produktu: 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

Cel (2029) 

 

RCO 01  

 

 
ustaleniu podstawowych warunków 
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RCO 02  

w formie dotacji 

 
Umowa Partnerstwa, zawierany z 

województwa oraz demarkacja 

regionalnym 

 

RCO 03  

z instrumentów finansowych 

 

RCO 05   

 

 

: 

 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

referencyjny 

Cel 

(2029) 

 

danych 

[200] 

Uwagi 

[200] 

RCR 01 
Miejsca pracy utworzone we 

wspieranych jednostkach 

 

EPC 0,00 
ustaleniu 

podstawowych warunków realizacji 

Programowy dla województwa oraz 

krajowym i regionalnym 

 

RCR 02 
Inwestycje prywatne 

publiczne (w tym: dotacje, 

instrumenty finansowe) 

EURO 0,00 

 

Kategorie interwencji 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr 
priorytetu 

Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (w 
EUR) 

1 EFRR 
 

(iii)  013 
elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 

start-  

19 000 000 

1 EFRR 
 

(iii)  025 
-off 

i spin- -up 

2 000 000 

1 EFRR 
 

(iii)  024 
 

 
i projektowania) 

14 700 000 

1 EFRR 
 

(iii)  021 
 

w tym inwestycje produkcyjne 

104 300 000 
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Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

1 EFRR  

  

(iii)  01  dotacja 

 

60 000 000 

1 EFRR  

  

(iii)  03  wsparcie 
poprzez 
instrumenty 
finansowe: 

 

67 400 000 

1 EFRR 
 

(iii) 05- Wsparcie 

poprzez 

instrumenty 

finansowe: 

dotacje w 

ramach 

operacji 
instrumentu 
finansowego 

12 600 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (w 
EUR) 

1 EFRR 
 

(iii)  32 Inne rodzaje 
terytoriów 

wsparciem 

30 000 000 

1 EFRR 
 

(iii)  33  Brak 
ukierunkowania 
terytorialnego 

110 000 000 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (w EUR) 

      

 

Wymiar 7  3 

                                                             
3 W przypadku w  

 z 
art. 6  
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Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (w EUR) 

1 EFRR 
 

(iii) 03-Ne
 

140 000 000 
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II. Priorytet 2   Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego 

 

  

 

Interwencja w ramach funduszy 

  

 zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy 

wskutek redukcji  

z o

ekonomicznie, 

izacja energetyki (rozwój nowych technologii 

 

w których 

 odniesieniu do 

budynków  

z  

  poprawy , poprzez 

ograniczanie niskiej emisji jako powstawania zjawiska smogu oraz ograniczanie emisji 

 PM).  

Obszarem o wysokim potencjale w 

w szcz  

 gazu za paliwo 

, które docelowo zostanie zast pione  

 procesy przygotowania i opiniowania 

planów energetycznych oraz lokalnych polityk energetycznych. 

tania 

energii, tworzenia i innowacyjnych technologii, w tym 

z instytucjami naukowymi oraz badawczo-rozwojowymi ukierunkowanych na prac 

badawczo-rozwojowych. 

Projekt z zakresu termomodernizacji budynków publicznych i mieszkalnych wielorodzinnych musi wykazyw

minimum 30  
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Planach Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

 

.: 

1. O Energii. 

2. Ciep . 

3. . 

Dopiero uzasadnienie dla 

hierarchii. rciu o technologi

 

 

, czyli oddzielnego wsparcia lub premiowania,  

, obszar uzdrowiskowy, strefa  strefa 

zabytkowych, strefy, w których liczba zgonów oraz 

 

 

orzystaniem tzw. innowacyjnych 

odpowiednie kierunki rozwoju.  

W ramach 

w Gminnych Programach Rewitalizacji. 

 

Typy projektów: 

− poprawa 

efektywnych energetycznie technologii, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków  

w . 

− projekty 

mercyjne (PCP), czy 

 

− 

energetycznej (np. budy

. Budynki publiczne 
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do JST oraz i jednostek organizacyjnych oraz jednostek 

 

− z wielorodzinnych (wraz z audytem), 

w tym zmniejszanie 

. 

o Wsparcie w formie instrumentów zwrotnych lub dotacji dla projektów zlokalizowanych na 

obszarze o szczególnie niekorzystnych parametrach ubóstwa energetycznego. 

− budowa  (w tym modernizacja/rozdzielenie 

 )  i 

przystosowaniem instalacji do spalania wodoru, 

.  

o I  

− m  

o 

 

− promocja  

 i  publicznych

programie operacyjnym. 

− budowa klimat. 

o Regi  parametry  klimatyczne powinna 

 podnoszenie m.in. 

.  

Oczekiwane rezultaty: 

− ; 

− 

; 

− spadek dynamiki emisji gazów cieplarnianych; 

− ;  

− ch; 

−  

 

 

Grupy docelowe:  
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− mieszkanki i ; 

− . 

 

Typy beneficjentów:  

− , jednostki organizacyjne JST ; 

− organizacje non profit;  

− energetyczne (w ;  

− p a (m ; 

− organizacje badawcze;  

− ;  

− klastry energetyczne;  

− s ;  

− wspólnoty energetyczne; wspólnoty mieszkaniowe, 

budynkami mieszkalnymi;  

− . 

 

i poszanowaniem zasad horyzontalnych UE, o których 

osób z 

tym zakresie.  

 

 

Do przestrzegania zasad 

h



54 
 

monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 

ch  

wspólnych przepisów:    

Nie dotyczy. 

 

 

 

ani  

obszar geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

 

umorzeniem  (do ). 

dotacje na audyty energetyczne. 

Wiele budynków w zasobie publicznym . 

Z / - gosp. 

 

perspektywie czasowej.  

Budynki komunalne 

termomodernizacyjnym najbardziej niedoinwestowane.  
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 produktu: 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

 

Cel 

(2029) 

 

RCO 19 Budynki publiczne o lepszej charakterystyce 

energetycznej 

m2 
wskazane po ustaleniu 

podstawowych 

warunków realizacji 

programu, które 

Partnerstwa, zawierany 

Programowy dla 

województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

RCO 20 Wybudowane lub zmodernizowane sieci 

 

km 

RCO 18 Lokale mieszkalne o lepszej udoskonalonej 

charakterystyce energetycznej 

Lokale 

mieszkalne 

RCO 123  

 

Lokale 

mieszkalne 

 

 

  



56 
 

: 

 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

referencyjny 

Cel 

(2029) 

 

danych 

[200] 

Uwagi 

[200] 

RCR 26 

(w tym: 

w lokalach mieszkalnych, 

budynkach publicznych, 

innych)) 

MWh/rok   
po ustaleniu 

podstawowych warunków 

realizacji programu, które 

 

Partnerstwa, zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

RCR 29 Szacowana emisja gazów 

cieplarnianych* 

tony 

CO2 /rok 

  
po ustaleniu 

podstawowych warunków 

realizacji programu, które 

Partnerstwa, zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

RCR 105 
Szacowana emisja gazów 

systemów 

kopalnymi na zasilanie 

gazem 

tony 

CO2 /rok 

  

 

Kategorie interwencji 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

2 

 

EFRR 

  

(i)  029 Procesy badawcze i 
innowacyjne, transfer 

organizacjami badawczymi i 

do zmian 
klimatu 

1 000 000 
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2 EFRR 

 

(i)  038 Projekty w zakresie 

 

9 000 000 

2 EFRR 

 

(i)  040 Projekty w zakresie 
energetycznej i 

energetycznej 

9 000 000 

2 EFRR 

 

(i)  
budynków mieszkalnych pod 

energetycznej, projekty 

 

9 000 000  

2 EFRR 

 

(i)  
budynków mieszkalnych pod 

energetycznej, projekty 

e z kryteriami 
 

9 000 000 

2 EFRR 

 

(i) 

odniesieniu do infrastruktury 
publicznej, projekty 
demonstracyjne i 

 

6 000 000 

2 EFRR 

 

(i)  

odniesieniu do infrastruktury 
publicznej, projekty 

wspiera
 

9 000 000 

2 EFRR 

 

(i)  046 Wsparcie dla podmiotów, 

 

5 000 000 

2 EFRR 

 

(i)  055 Wysokosprawna 
kogeneracja, efektywny system 

 

3 000 000 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR 

 

(i)  01  dotacja 17 800 000 
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2 EFRR 

 

(i)  03  Wsparcie poprzez 

instrumenty finansowe: 

 

32 870 000 

2 EFRR 

 

(i) 05- Wsparcie poprzez 

instrumenty finansowe: 

dotacje w ramach 

operacji instrumentu 

finansowego 

9 330 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR 

 

(i)  33 Brak 

ukierunkowania 

terytorialnego 

60 000 000 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

      

 

Wymiar 7  4 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR 

 

(i) 03-

 

60 000 000 

 

 

  

                                                             
4  

 
 



59 
 

 W

rozwoju 

 

Interwencja w ramach funduszy 

Interwencja w obszarze energetyki sektora energetycznego. 

 

h w polskim 

 

inwestycyjnej polityki 

  

Wytwarzanie energii z OZE nadal czynnikiem 

produkcja energii z OZE 

jak w przypadku efe

energetycznych i wysp energetycznych. 

. 

energetyczne. 

 

D

 

w. innowacyjnych 

 

publiczne pozwoli na finansowanie projektów, w ramach których  

  

opracow
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Typy projektów: 

− b

z 

; dopuszczalne moce energii elektrycznej:  

o ;   

o ;  

o ;  

o ; 

o  

− b  

; dopuszczalne moce 

energii cieplnej:  

o ; 

o ,5 MWth;  

o ; 

o  

 w ramach ww. typów projektów wsparcie z 

biogazu/biometanu  

− projekty z zakresu energii rozpros ; 

p

 

 

o budow  i rozbudow  

(energia elektryczna i energia cieplna)  ; 

o  

 opcjonalnie. 

infrastruktury (np. zbiorcze instalacje fotowoltaiczne oraz systemy magazynowania energii). 

− projekty z zakresu energii rozproszonej (projekty parasolowe); p

prosumenckiej; p

; 

− p  

; 
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− b

 efektywnych 

;  

− b

.  

Wsparcie w formie instrumentów finansowych lub (umorzenia na podstawie 

efektu ekologicznego). 

 

Oczekiwane rezultaty: 

− ; 

− s ;  

− s ;  

− spadek li

;  

− spadek dynamiki emisji gazów cieplarnianych; 

− w .  

: 

Grupy docelowe:  

− ;  

− . 

 

Typy beneficjentów:  

− , jednostki organizacyjne JST;  

− organizacje non profit;  

− ;  

− );  

− organizacje badawcze;  

− klastry energetyczne;  

− wspólnoty energetyczne;  

− 

budynkami mieszkalnymi;  

− ; 

− podmioty  . 

 

 

 

ii UE, o których 



62 
 

e weryfikowane czy planowany do realizacji projekt nie dyskryminuje nikogo ze 

tym zakresie.  

 

tej grupy, która jest w trudnej sytuacji 

 

Do przestrzegania zasad 

 

monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 

 

 art. 22 ust. 3 lit. d) ppkt 

sprawie wspólnych przepisów:  :  

Nie dotyczy 

 

 

transnarodowych. Na etapie tworz

poza obszar geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

finansowe lub 

operacji (umorzenia w oparciu o uzyskany efekt ekologiczny

projekty realizowane przez niekoncesjonowane 

niewielkiej skali (np. wytwa   

energetyczne. Z

cjonowania;  M to 
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wania i promocji dobrych praktyk. 

 

: 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

 

Cel 

(2029) 

 

RCO 22 

odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, 

energii cieplnej) 

MW 
wskazane po ustaleniu 

podstawowych 

warunków realizacji 

programu, które 

Partnerstwa, 

Kontrakt Programowy 

dla województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

RCO 97 Liczba wspartych 

energii odnawialnej 

lokalne 

  

 

: 

 

Nr 

identyfika

-cyjny [5] 

 Jednostka 

miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

refe-

rencyj

-ny 

Cel 

(2029) 

 

danych 

[200] 

Uwagi 

[200] 

RCR 31 Wytworzona energia odnawialna 

energia cieplna) 

MWh/rok   
wskazane po ustaleniu 

podstawowych warunków 

realizacji programu, które 

Partnerstwa, zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

RCR 32 Dodatkowa moc  zainstalowana 

 

MW   



64 
 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

 

Kategorie interwencji 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w 

EUR) 

2 EFRR 

 

(ii)  029 Procesy 
badawcze i 
innowacyjne, transfer 
technologii i 

organizacjami 
badawczymi i 

gospodarce 
niskoemisyjnej, 

 

do zmian klimatu 

1 000 000 

2 EFRR 

 

(ii)  046 Wsparcie dla 
podmiotów, które 

klimatu, w tym 

 

1 000 000 

2 EFRR 

 

(ii) 047 Energia 
odnawialna: wiatrowa 

3 000 000 

 

2 EFRR 

 

(ii)  048 Energia 
odnawialna: 

 

26 590 771 

 

2 EFRR 

 

(ii) 049 Energia 
odnawialna: biomasa 

3 000 000 

 

2 EFRR 

 

(ii)  050 Energia 
odnawialna: biomasa 
o wysokim poziomie 
redukcji emisji gazów 
cieplarnianych 

6 000 000 

 

2 EFRR 

 

(ii) - wspieranie 
energii odnawialnej 
zgodnie z 

2018/2001, w tym 

kryteriami 

052 Inne rodzaje 
energii odnawialnej 
(w tym energia 
geotermalna) 

6 000 000 
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rozwoju. 

2 EFRR 

 

(ii)  053 Inteligentne 
systemy energetyczne 
(w tym inteligentne 
sieci i systemy TIK) 

magazynowanie 

6 000 000 

 

2 EFRR 

 

(ii)  054 Wysokosprawna 
kogeneracja, system 

 

6 000 000 

 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR 

 

(ii)  01  dotacja 18 590 771 

2 EFRR 

 

(ii) 03  wsparcie 

poprzez 

instrumenty 

finansowe: 

 

  

31 600 000 

2 EFRR 

 

(i) 05- Wsparcie 

poprzez 

instrumenty 

finansowe: 

dotacje w 

ramach 

operacji 

instrumentu 

finansowego 

8 400 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR 

 

(ii)  33 Brak 

ukierunkowania 

terytorialnego 

58 590 771 

 

Wymiar 6   
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Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

      

 

Wymiar 7  5 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR 

 

(ii) 03-

 

58 590 771 

 

  

                                                             
5 W przypadku zynnik w 

 z 
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ekosystemowego  

 

Interwencja w ramach funduszy 

 

Podejmowane  

mieszkanek i  

 

edukacyjnych, inwestycji    

  

ostrzegania mieszkanek i regionu. 

Planowane wsparcie  do realizacji kierunków interwencji  

i adaptacja do nich oraz z 

 

Strategicznym 

do roku 2030.  Strategii na rzecz 

  

wodnych , interwencja wpisuj .  

Zakres interwencji Polityki ekologicznej województwa 

Zachodniopomorskiego do roku 2030.  

 

 

 

w Gminnych Programach Rewitalizacji. 

 

Typy projektów: 

‒ adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu;  

w miastach  2, 

 tych obszarów na negatywne skutki zmian klimatu, 

 miejskim, a  

gospodarowanie wodami opadowymi zatrzymaniu w miejscu ich opadu w formie np. 

powierzchni nieprzepuszczalnych.   kanalizacji 

deszczowej (rozdzielnej od m   



68 
 

miast  

 

 nia e 

ekosystemów miejskich np. poprzez zadrzewienia, parki kieszonkowe i parki miejskie, skwery. Inwestycje 

w miastach, w 

których 

przygotowanie miejskich planów adaptacji.  

zmian klimatu. 

trybie konkurencyjnym. 

‒ ;  

, e jest w 

 na rzecz ochrony i odtworzenia naturalnych lub seminaturalnych 

 celu 

 

 

administracji centralnej. 

 konkurencyjnym. 

 

‒ 

; 

 skutecznym em przekazywania informacji o 

ukierunkowanych na podnoszenie 

niczych, m.in. poprzez 

 

Oc  

 niekonkurencyjnym z uwagi na 

strategiczne znaczenie dla -  regionu.  Dotychczasowa 

Natomiast 

planowane zamierzenia inwestycyjne pozw   do skali 

 w wymiarze regionalnym. Powtórzenie trybu konkursowego spowoduje 

rozproszenie ,  . 

‒ mieszkanek i ;  
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 pokazuje, 

 województwa lub instytucji publicznych. Projekty 

esie z poziomu krajowego.  

 konkurencyjnym. 

 

 

 

 

Grupy docelowe:  

− mieszkanki i . 

Typy beneficjentów: 

‒ terytorialnego ;  

− ;  

−  

− ; 

− ;  

− Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;  

− ;  

− parki krajobrazowe;  

− rezerwaty przyrody;  

− ;  

− ;  

− uczelnie;  

− instytucje naukowe;  

−  

 

iv , o których 

mowa w art. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie

ogo ze 
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tym zakresie.  

 

 

W celu wyboru ope

 Do przestrzegania zasad 

predyspozycje i 

monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 

wykorzy  

wspólnych przepisów:   

SSW  

ze wysokiej jakosci przestrzeni publicznej; 

ZIT  , w tym 

 jakosci przestrzeni publicznej oraz  

wodna. 

 

transnarodowych. Na etapie tworzenia programu nie zidentyfikowano propozycji projektów 

poza obszar geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych:  

 

 Z tego  powodu 
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 w formie dotacji.  

wodami, podnoszenia stopnia adaptacji do zmian klimatu oraz poprawy   

. 

 

 

 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

Cel 

(2029) 

 

RCO 24 Inwestycje w nowe lub zmodernizowane systemy 

i reagowania w 

i 

 

EUR 
wskazane po 

ustaleniu 

podstawowych 

warunków 

realizacji 

programu, które 

Partnerstwa, 

zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

demarkacja 

poziomem 

krajowym i 

regionalnym 

 

RCO 26 Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w 

celu  

ha 

 

: 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

referencyjny 

Cel 

(2029) 

 

danych 

[200] 

Uwagi 

[200] 

     
po ustaleniu 

podstawowych warunków 

realizacji programu, które 

Partnerstwa, zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

RCR 36 

 

osoby   

RCR 37 osoby   
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poziomem krajowym i 

regionalnym 

 



73 
 

Kategorie interwencji 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR 

 

(iv)  059 w 
zakresie 
przystosowania 

do zmian 
klimatu oraz 
zapobieganie 
ryzykom 

z 
klimatem i 

ochrona 
i 

systemy 

i 
katastrofami, 
infrastruktura i 

ekosystemowe)  

20 070 000 

2 EFRR 

 

(iv)  060 w 
zakresie 
przystosowania 

do zmian 
klimatu oraz 
zapobieganie 
ryzykom 

z 
klimatem i 

inne ryzyka, np. 
burze i susze (w 

ochrona 
i 

systemy 

i 
katastrofami, 
infrastruktura i 

ekosystemowe) 

24 530 000 

 

Wymiar 2- forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR 

 

(iv)  01  dotacja 44 600 000 
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Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR 

 

(iv)  
miasta i 

 

15 000 000 

2 EFRR 

 

(iv)  08 Inne rodzaje 
terytoriów 

wsparciem 

5 000 000 

2 EFRR 

 

(iv)  32 Inne rodzaje 
terytoriów 

wsparciem 

10 000 000 

2 EFRR 

 

(iv)  33 Brak 
ukierunkowania 
terytorialnego  

14 600 000 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

      

 

Wymiar 7  6 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR  

 

(iv) 03-N  

 

44 600 000 

                                                             
6  

z 
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Interwencja w ramach funduszy 

 

braku systemu kanalizacyjnego 

wykorzystuje 

wskutek 

z uwagi na jego 

techniczny. 

 

 

W ramach celu  

komunalnych  tzw. Dyrektywy  

Wsparcie obejmie aglomeracje -

w aglomeracjach 10 a 15 tys. RLM, 

wsparcie u aglomeracje  2 a 

 

prowadzenia naborów na projekty -10 tys. RLM 

zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych w aglomeracjach -15 tys. RLM. Inwestycje te nie 

 

go.  

Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej, j

Realizacji tego typu do poprawy 

 

ych w oczyszczalniach 

ania, suszenia 

uzyskiwaniu . 

-kanalizacyjnych. 
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w projekcie 

zaplanowanie kom podniesienia 

W efekcie 

 i infrastruktury oraz optymalizacja kosztów utrzymania. 

om i województwa. 

wsparcie projektów pol

korytach rzek/dolin zalewowych oraz na dnie jezior oraz w ich strefie brzegowej. 

partnerstwie 

kampanii wsparcie monitoringu miejsc o 

szczególnych walorach przyrodniczych i turystycznych. 

w Gminnych Programach Rewitalizacji. 

Typy projektów: 

− rozwój 

)  aglomeracje od 2 do 15 tys. RLM); 

− inwestycje  

− inwestycje -kanalizacyjnymi; 

− inwestycje w ograniczanie strat wody do  

− inwestycje  

o Wspierane -

przez  

− 

uzdatniania wody);  

o Projekty realizowane na obszarach  (na 

obszarach, gdzie funkcjonuje kanalizacja sanitarna); 

− budowa 

wody wskutek suszy lub w sytuacji, gdy infrastruktura 

lub suszy itp.; 

o . 

− inwestycje 
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− projekty 

odpadów niesionych przez wody do morza),wraz z zagospodarowaniem terenów przy wodach / 

ciekach wodnych. 

Typ projektu realizowany przez   

 

Oczekiwane rezultaty: 

‒ ; 

‒  

 

:  

 

Grupy docelowe:  

−  

Typy beneficjentów: 

− ;  

− podmioty zbiorowego ; 

− ); 

− organizacje ; 

− PGW Wody Polskie. 

 

v) b , o których 

eryfikowane czy planowany do realizacji projekt nie dyskryminuje nikogo ze 

tym zakresie.  

  

 grupy, która jest w trudnej sytuacji 
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Do przestrzegania zasad 

 

monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 

 art. 22 ust. 3 lit. d) ppkt (v) r

wspólnych przepisów:  :  

Nie dotyczy 

 

transnarodowych. Na etapie tworzenia 

poza obszar geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych:  

Obszar ten na poziomie regionalnym  wspierany poprzez dotacje przede wszystkim z uwagi 

 , 

.  

produktu: 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

Cel 

(2029) 

 

RCO 31 

 

km 
wskazane po 

ustaleniu 

podstawowych 

warunków 

realizacji 

programu, które 

Partnerstwa, 

zawierany z 

Programowy dla 

RCO 32 dowanych lub zmodernziowanych 

 

RLM 

RCO 30 

 

km 
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 województwa oraz 

demarkacja 

poziomem 

krajowym i 

regionalnym 

. 

 

 

: 

 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

referencyjny 

Cel 

(2029) 

 

danych 

[200] 

Uwagi 

[200] 

RCR 41 

udoskonalonych 

zbiorowych systemów 

 

osoby   
po ustaleniu 

podstawowych warunków 

realizacji programu, które 

Partnerstwa, zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

RCR 42 

zbiorowych systemów 

eków co 

najmniej II stopnia 

osoby   
po ustaleniu 

podstawowych warunków 

realizacji programu, które 

Partnerstwa, zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

RCR 43 Straty wody w 

zbiorowych systemach 

 

m3 / rok   
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Kategorie interwencji 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR 

 

(v) 062 
Dostarczanie 
wody do 

ludzi 
(infrastruktura 

uzdatniania, 
magazynowania 
i dystrybucji, 

rzecz 

zaopatrzenie w 

 

4 000 000 

2 EFRR 

 

(v)  063 
Dostarczanie 
wody do 

ludzi 
(infrastruktura 

uzdatniania, 
magazynowania 
i dystrybucji, 

rzecz 

zaopatrzenie w 

zgodne z 
kryteriami 

 

4 000 000 

2 EFRR 

 

(v) - Wspieranie 
 do wody 

oraz 

gospodarki 
wodnej 

064 Gospodarka 
wodna i ochrona 
zasobów 
wodnych (w tym 
gospodarowanie 
wodami w 
dorzeczu, 
konkretne 

zakresie 
przystosowania 

klimatu, 

ograniczanie 
wycieków) 

4 000 000 

2 EFRR 

 

(v)  065 
Odprowadzanie i 
oczyszczanie 

 

4 000 000 

2 EFRR 

 

(v) 066  
Odprowadzanie i 
oczyszczanie 

4 000 000 
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z kryteriami 

energetycznej 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR 

 

(v) 01  dotacja 20 000 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR 

 

(v) 33 Brak 

ukierunkowania 

terytorialnego 

20 000 000 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w 

EUR) 

      

 

Wymiar 7  wymiar 7 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w 

EUR) 

2 EFRR s

 

(v) 03-

 

20 000 000 

  

                                                             
7  
wysok  
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i  

 

Interwencja w ramach funduszy 

. 

 

wyselekcjonowanych odpadów komunalnych. 

 

i produkcyjnych projekty np. na:  

− w ; 

− z

ektów. 

 

 

. 

Projekty w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

ami (Reduce, reuse, recycle  3R > 10R). 

przede wszystkim na usprawnienie systemu przyjmowania i przetwarzania 

ngu i innych metod odzysku. 

 

tania surowców. 

 

− ; 

− do 

 

−  

− 

 

− 

produktów. 
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wsparcie rozwoju centrów, w 

produktów, sprawdzenie, czyszczenie, lub 

renowac  

 

− punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

− automatów do odbierania odpadów opakowaniowych; 

− instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów; 

− 

sztucznych); 

− instalacji do przetwarzania bioodpadów (w tym kompostownie odpadów zielonych lub odpadów 

organicznych wyselekcjonowanych z odpadów zmieszanych oraz instalacje fermentacji 

bioodpadów); 

− zakupu pojemników na poszczególne frakcje odpadów. 

 

 

w procesach spalania. 

Warunkiem uzyskania  

medyczne). 

utylizacji 

gospodarstw 

Wsparcie takie 

utylizacji lizacji projektów parasolowych, w 

ramach których gmina uzyska wsparcie na elementów azbestowych z budynków i zabezpieczenie 

wsparcie na 

utylizacji azbestu. 

. 

Dopuszczalnym elementem projektów inwestycyjnych  

GOZ. 

Wsparcie na prowadzenie kampanii edukacyjnych oraz zapewnienie systemu 

, pod warunkiem ich regionalnego . 
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Typy projektów: 

− kompleksowe 

; 

o Projekty o ograniczonej skali. 

− systemy 

; 

− rozwijanie ; 

o Projek - . 

− zapobieganie powstawaniu odpadów; 

o 

 

− kompleksowe 

odpady medyczne). 

− transformacja 

; 

o projekty i e, realizowane w oparciu 

o instrumenty finansowe lub   

− edukacja 

biznesowych na zgodne z GOZ. 

 

Oczekiwane rezultaty: 

‒ ; 

‒ ;  

‒ ; 

‒  ; 

‒ poprawa procesu recyklingu odpadów komunalnych.  

 

Grupy docelowe:  

−  

 

Typy beneficjentów:  

− , jednostki organizacyjne JST; 

−  

− UOIG w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w ramach 

;  

− organizacje non profit;  

− jednostki sektora finansów publicznych;  
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− , e), w tym zlokalizowane na terenie parków 

;  

− parki ;  

− organizacje badawcze; 

− ;  

− . 

 

 

vi , o których 

eryfikowane czy planowany do realizacji projekt nie dyskryminuje nikogo ze 

tym zakresie.  

  

 grupy, która jest w trudnej sytuacji 

 

Do przestrzegania zasad 

 

monitorowania, ewentualnejkontroli, czy ewaluacji. 

 

 art. 22 ust. 3 lit. d) ppkt (v) r

wspólnych przepisów:  : 

Nie dotyczy 
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transnarodowych. Na etapie tworzenia 

poza obszar geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

 

System gospodarki odpadami za który odpowiedzialne 

kosztów funkcjonowania systemu. a 

go dodatkowego wzrostu 

. 

Inwestycje z zakresu transformacji  wspierane 

do 

odpadowe. 

: 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

 

Cel 

(2029) 

 

RCO 34  zakresie recyklingu 

odpadów 

tony / rok 
wskazane po 

ustaleniu 

podstawowych 

warunków 

realizacji 

programu, które 

Partnerstwa, 

zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

demarkacja 

poziomem 

krajowym i 

regionalnym 

RCO 107 
Inwestycje w obiekty do selektywnego zbierania 

odpadów 
EUR 

RCO 119 
 

tony / rok 
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: 

 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

referencyjny 

Cel 

(2029) 

 

danych 

[200] 

Uwagi 

[200] 

RCR 103 
Odpady zbierane 

selektywnie 
tony / rok   

po ustaleniu 

podstawowych warunków 

realizacji programu, które 

Partnerstwa, zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

RCR 47 Odpady poddane 

recyklingowi 

tony / rok   

RCR 48 
Odpady 

wykorzystywane jako 

surowce 

tony / rok   

 

Kategorie interwencji 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR 
 

(vi) 030 Procesy 
badawcze i 
innowacyjne, 
transfer technologii 

na gospodarce o 
obiegu 

 

2 000 000 

2 EFRR 
 

(vi) 065 
Odprowadzanie i 
oczyszczanie 

 

1 000 000 

2 EFRR 
 

(vi) 066 
Odprowadzanie i 
oczyszczanie 

 
z kryteriami 

energetycznej 

1 000 000 

2 EFRR 
 

(vi) 067 
Gospodarowanie 

2 000 000 
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odpadami z 
gospodarstw 
domowych: 

zapobiegania 
powstawaniu 
odpadów, ich 
minimalizacji, 
segregacji, 

recyklingu 
2 EFRR 

 
(vi) 068 

Gospodarowanie 
odpadami z 
gospodarstw 
domowych: 
przetwarzanie 
odpadów 
resztkowych 

2 000 000 

2 EFRR 
 

(vi) 069 
Gospodarowanie 
odpadami 

handlowymi: 

zapobiegania 
powstawaniu 
odpadów, ich 
minimalizacji, 
segregacji, 

recyklingu 

10 000 000 

2 EFRR 
 

(vi) 070 
Gospodarowanie 
odpadami 

handlowymi: 
odpady resztkowe i 
niebezpieczne 

2 000 000 

2 EFRR 
 

(vi) 071 Promowanie 
wykorzystania 

recyklingu jako 
surowców 

3 000 000 

2 EFRR 
 

(vi) 072 Wykorzystanie 

recyklingu jako 
surowców zgodnie 
z kryteriami 

 

1 000 000 

      
2 EFRR 

 
(vi) 075 Wsparcie 

ekologicznych 
procesów 
produkcyjnych 
oraz efektywnego 
wykorzystywania 

 

5 000 000 

2 EFRR 
 

(vi) 

emisji gazów 
cieplarnianych w 
dziedzinie 
zachowania i 
odtwarzania 
obszarów 

1 000 000 
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naturalnych o 
wysokim 
potencjale 

np. poprzez 
ponowne 
nawadnianie 
wrzosowisk, 
wychwytywanie 
gazu 

 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR 
 

(vi) 01  dotacja 25 000 000 

2 EFRR 
 

(vi) 03  wsparcie 
poprzez 
instrumenty 
finansowe: 

 

4 470 000 

2 EFRR 
 

(i) 05- Wsparcie 

poprzez 

instrumenty 

finansowe: 

dotacje w 

ramach 

operacji 
instrumentu 
finansowego 

530 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

    33 Brak 

ukierunkowania 

terytorialnego 

30 000 000 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w 

EUR) 
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Wymiar 7  8 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w 

EUR) 

2 EFRR 

 

(vi) 03-

 

30 000 000 

                                                             
8   
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zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów 

zanieczyszczenia 

 

Interwencja w ramach funduszy 

 

Skuteczna realizacja celów ochro

ologicznej, 

i  naturalnego.  

zanikania siedlisk na skutek 

obcych.  

interwencji , 

w dokumentach planistyczn

Wsparciem  

a 2021-27. 

 do realizacji kierunku interwencji Polityki Ekologicznej 

  

biologicznej i krajobrazu. 

 

w obszarze ochrony zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zielonego 

rozwoju regionu odzw Polityki ekologicznej województwa zachodniopomorskiego, 

 

Typy projektów: 

− ochrona siedlisk i gatunków (ochrona in-situ, ex-situ) oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

i jego zasobów;  

lanistycznych dla obszarów chronionych, 

, ze szczególnym 

-
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Wsparciem  

-27. 

 

− ;  

 tj. gatunków obcych, 

chronionych, niebezpiecznych ych ych 

przyrodniczym,  interwencji, porzuconych lub zatrzy  

  

− dokumentacja planistyczna dla obszarów chronionych oraz inwentaryzacja zasobów przyrodniczych 

i krajobrazowych; 

obszarów chronionych  parków krajobrazowych oraz  lub aktualizacji 

inwentaryzacji przyrodniczej i krajobrazowej. 

zarz dzania obszarami o szczególnych walorach przyrodniczych. 

 

− ograniczenie skutków antropopresji na tereny chronione i cenne przyrodniczo; 

ukierunkowane na zapobieganie 

niekontrolowanej presji aktywnej formy zwiedzania obszarów cennych przyrodniczo. Zakres 

Inwestycje

kwalifikowalne. 

 

− ; 

Wspa

edukacyjnych.  

mieszkanek i 

postaw ekologicznych. 

− rekultywacja terenów zdegradowanych, w tym nielegalnych w oraz remediacja (w 

tym dekontminacja) terenów zanieczyszczonych; 

Wsparcie skierowane zostanie do  

 lub 

.  

terenów zielonych i zielonej infrastruktury.  

Wybór projektów do dofinansowania w ramach wszystkich typów projektów  

konkurencyjnym. 
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: 

Grupy docelowe:  

− mieszkanki i . 

Typy beneficjentów: 

− , jednostki organizacyjne JST; 

− ;  

−  

− ;  

− parki krajobrazowe;  

− rezerwaty przyrody;  

− ;  

− organizacje ;  

− uczelnie;  

− instytucje naukowe;  

−  

 

 

vii , o których 

eryfikowane czy planowany do realizacji projekt nie dyskryminuje nikogo ze 

tym zakresie.  

  

 grupy, która jest w trudnej sytuacji 

 

Do przestrzegania zasad 
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monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 

 

 art. 22 ust. 3 lit. d) ppkt (v) 

wspólnych przepisów:  nie dotyczy 

 

 

transnarodowych. Na etapie tworzenia 

poza obszar geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

instrumentów finansowych.  

 planowane do realizacji w ramach 

 finansowych

acjami. 

 

w tym obszarze instrumentów finansowych e 

 

 

: 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

Cel 

(2029) 

 

PLRO074 
Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z 

zakresu ochrony przyrody 
szt. 

wskazane po 

ustaleniu 

podstawowych 

warunków 

realizacji 

programu, które 

Partnerstwa, 

zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

demarkacja 
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poziomem 

krajowym i 

regionalnym 

. 

 

: 

 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

referencyjny 

Cel 

(2029) 

 

danych 

[200] 

Uwagi 

[200] 

PLRR043 
Powierzchnia obszarów 

chronionych, dla których  

opracowano dokumenty 

planistyczne 

ha   
wskazane po ustaleniu 

podstawowych 

warunków realizacji 

Umowa Partnerstwa, 

Kontrakt Programowy 

dla województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

 

Kategorie interwencji 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR 

 

(vii)  073 
Rewaloryzacja 
obszarów 

 
i rekultywacja 

gruntów 

2 000 000 

2 EFRR 

 

(vii)  079 Ochrona 
przyrody i 

biologicznej, 
dziedzictwo 
naturalne i 
zasoby 
naturalne, 
zielona i 

53 000 000 
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niebieska 
infrastruktura 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR 

 

(vii)  01  dotacja 55 000 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR 

 

(vii)  33 Brak 

ukierunkowania 

terytorialnego 

55 000 000 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

      

 

Wymiar 7  9 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

2 EFRR s

 

(vii) 03-N

 

55 000 000 

                                                             
9  
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III. Priorytet 3  Fundusze Europejskie na rzecz mobilnego Pomorza 

Zachodniego  

 

Cel i)  Wspieranie 

elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej 

 

Interwencja w ramach funduszy 

Ekologiczny transport miejski, d   do miejsc pracy, nauki czy wypoczynku, wskazany jest 

jako jedna z inicjatyw przewodnich w unijnej Strategii  

 

mieszkanek i  województwa, tak poprzez dostosowanie transportu do lokalnych 

, w tym powietrza oraz przestrzeni przyjaznych pieszym i 

Nowych unijnych ramach 

. na rozwój 

technologicznych oraz 

 w miejsca przyjazne 

systemów transportowych miast.  

Podejmowane przede 

wszystkim na wsparcie infrastruktury przyjaznej dla ruchu pieszego oraz ograniczenie ruchu samochodowego.  

Z uwagi 

transportowych, planowana 

la niezmotoryzowanych oraz 

promowanie nowych  

korzystania  

 

 

 

Typy projektów: 

- imum trzy  transportu;  
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- obiekty P&R  i zintegrowane z transportem publicznym- transport publiczny na 

w oparciu o wykorzystanie pojazdów zeroemisyjnych lub autonomicznych 

E; 

- niskoemisyjny i zeroemisyjny tabor 

, w tym autobusy z zielonymi dachami; 

 infrastruktura dla ruchu pieszego ,  itp.); 

- -rowerowe : 

 W , 

przebieg drogi rowerowej na obszarze wiejskim 

dojazdem do miejsca pracy, nauki lub 

przez miejski transport publiczny; - 

publicznego; 

- inwes

ch autobusowych, stacjach kolejowych lub obiektach 

P&R, B&R, 

bezpie  tylko jako element projektu;  

-  

; 

- inwestycje (budowa, rozbudowa, modernizacja ), jak 

cyfrowe 

; wyklucza ; 

mieszkanek i na temat korzystania z 

niskoemisyjnego transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego  o

projektu. 

wprowadzaniem  

osób  

z grup marginalizowanych (aspekt cenowy) itp.). 
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w

terytorialnego . 

 

przez mia j.   

transportu miejskiego. 

Miejskich Obszarów Funkcjonalnych musz  SUMP lub innych dokumentów 

 

Wybór projektów do do

-   

Inwestycji Terytorialnych. 

: 

Grupy docelowe:  

− mieszkanki i  

 

Typy beneficjentów:  

− ;   

− stowarzyszenia,  jednostki organizacyjne JST; 

−  

 

 

viii UE, o których 

e weryfikowane czy planowany do realizacji projekt nie dyskryminuje nikogo ze 

tym zakresie.  

 

tej grupy, która jest w trudnej sytuacji 
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W celu wyboru operacji, 

Do przestrzegania zasad 

monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 

 

 art. 22 ust. 3 lit. d) ppkt 

wspólnych przepisów:   

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

 

 

poza obszar geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

W obszarze transportu publicznego zdiagnozowano niewielki   zastosowania wsparcia 

zwrotnego. Transport publiczny 

. 

COVID-19 tu. 

 Finansowanie projektów transportowych poprzez formy pozadotacyjne 

, a tym samym pogorszenie atrakcyjnosci transportu publicznego. 

 

 

Z uwagi na cha

instrumentów finansowych. 
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: 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

Cel 

(2029) 

 

RCO 57 zbiorowego 

transportu publicznego 

osoby 
wskazane po ustaleniu 

podstawowych 

warunków realizacji 

Umowa Partnerstwa, 

Kontrakt Programowy 

dla województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

RCO 58 Wspierana infrastruktura rowerowa km 

 

 

: 

 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

referencyjny 

Cel 

(2029) 

 

danych 

[200] 

Uwagi 

[200] 

RCR 62 Roczna liczba 

nowego lub 

zmodernizowanego 

transportu 

publicznego 

/ rok 

  
po ustaleniu 

podstawowych warunków 

realizacji programu, które 

Partnerstwa, zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

RCR 64 Roczna liczba 

infrastruktury 

rowerowej 

/ rok 

  

 

Kategorie interwencji 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (w EUR) 
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3 EFRR 
 

(viii)  077 

powietrza i 
ograniczenie 

 

10 000 000 

3 EFRR 
 

(viii)  081   
Infrastruktura 
czystego 
transportu 
miejskiego 

40 000 000 

3 EFRR 
 

(viii) 082 Tabor 
czystego 
transportu 
miejskiego 

10 000 000 

3 EFRR 
 

(viii) 083 
Infrastruktura 
rowerowa 

10 000 000 

3 EFRR 
 

(viii)  084 Cyfryzacja 
transportu 
miejskiego 

10 000 000 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (w EUR) 

3 EFRR 
 

(viii)  01  dotacja 80 000 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

3 EFRR 
 

(viii)  03 Miejskie 
obszary 
funkcjonalne 

80 000 000 
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Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

      

 

Wymiar 7  10 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

3 EFRR 

 

(viii) 03-N

 

80 000 000 

                                                             
10 ,  

astosowanie w przypadku,  
. 
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IV. Priorytet 4  Fundusze Europejskie  Pomorza 

Zachodniego  

)  Rozwój 

-  

 

Interwencja w ramach funduszy 

najbardziej wykluczonych transportowo obszarów województwa obszarów pozbawionych 

.  

niskiej  

z kluczowymi szlakami komunikacyjnymi TEN-T wyznaczonymi przez drogi S3, S6, wraz z 

,  dróg 

 

miejs  

szczególnie w odniesieniu do miejscowo ci, 

otworzy  miastach 

stref ruchu uspokojonego,  i ograniczenia ruchu 

Budowa lub 

drogi ,  oraz zapewnieniem 

 

transportowego.  

 cych 

terenów inwestycyjnych ze szkieletem transportowym, w tym z obszarami wykluczonymi transportowo oraz 

kolejowych)..  

 h i rowerzystów). 

 realizowania oddzielnych projektów 

stwa. 

w budowaniu sprawnego i niskoemisyjnego transportu zbiorowego. 



105 
 

a , 

a dla publicznego transportu zbiorowego. 

Tam, gdzie jest to techn

Zgodnie z zapisami Traktatu Akcesyjnego 

 

 

w obszarach miejskich. 

 

 

 wykorzystywanego w pozamiejskim publicznym transporcie 

 

 Zakup bezemisyjnego taboru kolejowego

 

 

przesiadkowych

zbiorowym. 

Ponadto, wspierane  ITS, w tym dla taryfowej integracji transportu zbiorowego w skali 

 

-rowerowe 

Wspierane projekty  ukierunkowane na  cele: 

‒ ;  

‒ mieszkanek i 

; 

‒ ych; 

‒ - 

; 

‒ - 

wojewódzkimi. 
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 oraz 

Polityki transportowej województwa. 

W odniesieniu do regionalnego transportu kolejowego planowana jest w ramach celu szczególowego dalsza 

wymiana taboru kolejowego na nisko lub zeroemisyjny. 

skomunikowanym  przede wszystkim z wykorzystaniem publicznych form transportu. Ulepszona 

kom

ne W

Regionalnego Planu Transportowego, co zapewni 

zbiorowego. 

 pozakonkursowym determinowanym 

zapisami Regionalnego Planu Transportowego. 

 

Grupy docelowe:  

− mieszkanki i . 

Typy beneficjentów:  

− , 

− gminy. 

 

ii , o których 

eryfikowane czy planowany do realizacji projekt nie dyskryminuje nikogo ze 

tym zakresie.  

  

 grupy, która jest w trudnej sytuacji 
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Do przestrzegania zasad 

 

monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 

 

 

 art. 22 ust. 3 lit. d) ppkt (v) 

wspólnych przepisów:   

Nie dotyczy 

 

transnarodowych. Na etapie tworzenia 

poza obszar geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych  

Charakter projektów przewidzianych do realizacji w tym celu szczególoym tj. publicznej, 

dotacja. Jedynie w odniesieniu do ewentual

 

 

 

 produktu: 

Nr 
identyfikacyjny 
[5] 

 Jednostka 
miary 

Cel 

(2024) 

Cel (2029) 

RCO 46 dróg przebudowanych lub 
zmodernizowanych  poza TEN-T 

km 
ustaleniu podstawowych warunków 

Umowa Partnerstwa, zawierany z 

województwa oraz demarkacja 

poziomem krajowym i 

regionalnym 
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Nr 
identyfikacyjn
y [5] 

 Jednostka 
miary bazowa 

lub 

odniesieni
a 

Rok 
referencyjn
y 

Cel 
(2029
) 

 

danyc
h [200] 

Uwag
i [200] 

RCR 55 Roczna liczba 

nowo 
wybudowanych, 
przebudowanych, 
rozbudowanych 
lub 
zmodernizowanyc
h dróg 

r / rok   
wskazane po ustaleniu 

podstawowych warunków 

realizacji programu, które 

Partnerstwa, zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

 

Kategorie interwencji 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr 
priorytetu 

Fundusz Kategoria 
regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

4 EFRR 
 

(II)  89 Nowo 
wybudowane 
lub 
rozbudowane 

-T 
 

 

 

80 303 739 

 
 

4 EFRR 
 

(II)  93 Inne drogi 
przebudowane 
lub 
zmodernizowane 
(autostrady, 
drogi krajowe, 
regionalne lub 
lokalne) 
 

115 000 000 
 

4 EFRR 
 

(II)  107 Bezemisyjny 

kolejowy 

 

25 000 000 
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Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (w EUR) 

4 EFRR 
 

(II)  01  dotacja 220 303 739 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (w EUR) 

4 EFRR 
 

(II)  33 Brak 
ukierunkowania 
terytorialnego 

220 303 739 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (w EUR) 

      

 

Wymiar 7  11 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

4 EFRR 

 

(ii) 03-N

 

220 303 739 

                                                             
11  

 
art. mów 
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V. Priorytet 5  Fundusze Europejskie na rzecz przyjaznego mieszkankom i 

  

ii)  

 

 

Interwencja w ramach funduszy 

, jest dostosowanie 

 

Celem edukacja nowoczesna, skuteczna, zgodna z 

oczekiwaniami rynku i  

 

na budowie (tylko w uzasadnionych sytuacjach, p

demograficznych), 

 

 

ktura sportowa. A
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zachowania lub poprawy ich zdrowia. nieniem potrzeb oraz 

  

i upowszechnienie 

pracodawców i doskonalenie  

Planowane jest wsparcie infrastruktury uczelni 

znaczenie dla rozwoju gospodarki na poziomie krajowym i regionalnym, identyfikowanych w dokumentach 

 

M inwestycje uczelni ktyczno- tworz   warunki  dla  rozwoju  

 poprzez m.in.    prowadzenia prac 

badawczo-rozwojowych . 

W w   

 ponadpod

Trzeciego Wieku. 

 

Wszystkie nowo  

W ramach celu 

w Gminnych Programach Rewitalizacji. 

Typy projektów: 

‒ infrastruktura ; 

‒ infrastruktura wychowania przedszkolnego ;  

‒ infrastruktura ; 

‒ szkolna infrastruktura sportowa. 

 

 

. 

Wszystkie projekty infrastrukturalne 

zmian klimatu. 

 konkurencyjnym.  
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: 

Grupy docelowe:  

− mieszkanki i .  

Typy beneficjentów:  

− ; 

− uczelnie - ;  

−  

 

 i niedyskryminacji 

ii , o których 

tym zakresie.  

 

godzenie  

podstawowych Unii Europej Do przestrzegania zasad 

monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 

 

 

 

wspólnych przepisów:   

Nie dotyczy. 
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poza obszar geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

P

w tym zakresie. , 

zastosowania instrumentów finansowych 

 produktu: 

Nr 

identyfik

acyjny [5] 

 Jedno

stka 

miary 

Cel 

dni 

(2024

) 

Cel (2029) 

RCO 66 

zmodernizowanych 

placówkach opieki nad 

 

osoby 
podstawowych warunków realizacji 

Kontrakt Programowy dla województwa 

oraz 

krajowym i regionalnym 

 

RCO 67 

zmodernizowanych 

 

osoby 

 

 

: 

 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

referencyjny 

Cel 

(2029) 

 

danych 

[200] 

Uwagi 

[200] 
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RCR 70 
Roczna liczba 

nowych lub 

zmodernizowanych 

placówek opieki 

 

    
wskazane po 

ustaleniu 

podstawowych 

warunków realizacji 

programu, które 

Partnerstwa, 

Kontrakt 

Programowy dla 

województwa oraz 

demarkacja 

krajowym i 

regionalnym 

. 

RCR 71 
Roczna liczba 

nowych lub 

zmodernizowanych 

placówek 

 

    

 

Kategorie interwencji 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

5 EFRR 
 

(ii)  121   
Infrastruktura na 
potrzeby 
wczesnej 
edukacji i opieki 
nad dzieckiem 

5 000 000 

5 EFRR 
 

(ii)  122   
Infrastruktura na 
potrzeby 
szkolnictwa 
podstawowego i 

 

10 000 000 

5 EFRR 
 

(ii)  123 
Infrastruktura na 
potrzeby 
szkolnictwa 

 

10 000 000 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr 
priorytetu 

Fundusz Kategoria 
regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

5 EFRR 
 

(ii)  01  dotacja 25 000 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 
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Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

5 EFRR 
 

(ii)  28   
Obszary wiejskie 

10 000 000 

5 EFRR 
 

(ii)  33 Brak 
ukierunkowania 
terytorialnego 

15 000 000 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

      

 

Wymiar 7  12 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

5 EFRR 

 

(ii) 03-N

 

25 000 000 

                                                             
12   
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 Wspieranie -

marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, 

 

 

Interwencja w ramach funduszy 

-zawodowej i  

Rozwoju Województwa do roku 2030. 

 

kowników, , 

n  skutki 

starszych. , , w 

 w regionie, 

 

 

, n

 

, w tym mieszkania chronione, wytchnieniowe, 

wspomagane). Ponadto planowane jest wsparcie mieszka  senioralnego w celu 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych grup wykluczonych poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia w 

. 

wsparciem z EFS+. 

 

infrastruktury 

 schronisk czy hosteli dla osób ze 

wskazanych grup. 

D

do 

funkcjonowania poszczególnych osób planowane jest wsparcie 
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ukierunkowane na dostosowanie obiektów i przestrzeni publicznej na rzecz poprawy 

ni  

, których obecnie jest jedynie 

 

rok. arcie 

pobytu przy poszanowaniu zasady deinstytucjonalizacji. Dla 

na  

EFRR 

z EFS+. 

ich rzecz, 

-zawodowej

j. 

klasycznego zatrudnienia. 

  

W celu szczegó w celu zapewnienia 

dzieciom warunków rozwoju 

rodzin naturalnych.  

wsparcie punktowej 

wspieranymi z EFS+ na obszarze Specjalnej Strefy W  i 

 u 

oraz rozwojow  

w Gminnych Programach Rewitalizacji. 

Typy projektów: 

− infrastruktura  (w tym m. in. mieszkania 

chronione, schroniska dla osób bezdomnych) - zawodowej 

; 

− i  o

; 

− 

; 

− Rodzinne Domy Dziecka. 

 

,  
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Kluczowe jest, aby wszystkie projekty infrastrukturalne 

 

Wybór projektów do  konkurencyjnym.  

 

: 

Grupy docelowe:  

− mieszkanki i  

Typy beneficjentów:  

− ; 

− ;  

−  

 

iii , o których 

eryfikowane czy planowany do realizacji projekt nie dyskryminuje nikogo ze 

tym zakresie.  

  

j grupy, która jest w trudnej sytuacji 

 

Do przestrzegania zasad 
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monitorowania, ewentualnej, kontroli, czy ewaluacji. 

 art. 22 ust. 3 lit. d) ppkt (v) 

wspólnych przepisów:  : 

  

 

 

r 

geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

poprawa 

 i aktywizacji -zawodowej, 

go. 

  

: 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

Cel 

(2029) 

RCO 65 

socjalnych 

osoby 
wskazane po ustaleniu 

podstawowych 

warunków realizacji 

Umowa Partnerstwa, 

Kontrakt Programowy 

dla województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

. 

RCO 70 zmodernizowanych placówek 

 

osoby 

RCO 113 

-gospodarczego 

domowych o niskich dochodach oraz grup w 

niekorzystnej sytuacji 

osoby 
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Nr 
identyfikacyjny 
[5] 

 Jednostka 
miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 
referencyjny 

Cel 
(2029) 

 

danych 
[200] 

Uwagi 
[200] 

RCR 67 Roczna liczba 

nowych lub 
zmodernizowanych 
lokali socjalnych 

/ rok 
  

po ustaleniu 

podstawowych warunków 

realizacji programu, które 

Partnerstwa, zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

RCR 74 Roczna liczba 

nowych lub 
zmodernizowanych 
placówek opieki 

 

/ rok 
  

 

Kategorie interwencji 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr 
priorytetu 

Fundusz Kategoria 
regionu 

 Kod Kwota (w 
EUR) 

5 EFRR 
 

(iii)  126   
Infrastruktura 
mieszkaniowa (inna 

 

10 000 000 

5 EFRR 
 

(iii)  127   

infrastruktura 

 

30 000 000 
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Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

5 EFRR 

 

(iii)  01  dotacja 40 000 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

5 EFRR 

 

(iii)  32  

Inne rodzaje 

wsparciem 

10 000 000 

5 EFRR 

 

(iii)  33 Brak 

ukierunkowania 

terytorialnego 

30 000 000 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

      

 

Wymiar 7  13 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

5 EFRR 

 

(iii) 03-N

 

40 000 000 

 

                                                             
13 W przypadku w   
wysoko  
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 Wspieranie - trzecich, w tym 

 

 

Interwencja w ramach funduszy 

, 

spowodow

, zgodnie z prognozami, w kolejnych latach 

podwoi, a innych kontynentów  

Azji o 26,9%). , , ale 

ami klimatu.  

c  

-

 

-

m  

z grupami , w tym i 

jednego 

w innych miastach województwa. 

Z uwagi na

 

cyficzne potrzeby 

kulturowe  

cia procesów integracyjnych poprzez stworzenie bezpiecznej przestrzeni do 

 

W celu zapewnienia bez

 trzecich 

indywidualnym planem integracji. m 

 

 obok 

 akt
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 w 

  

, w przypadku emigracji rodzinnej,  

w procesie integracji. 

 

narodowe czy etniczne. Konieczne jest upowszechnianie w zachodniopomorskich powiatach wiedzy o sytuacji 

migracyjnej i wiedzy o integracji. 

integracyjnych dostosowanych do lokalnej lub regio

 

 

 integracji 

 jako procesie dwukierunkowym   

o  

wspólnoty etniczne.  

Typy projektów: 

‒ infrastruktura  i - 

zawodowej migrantów, w tym centra wielokulturowe; 

‒ mieszkania 

 

schroniska i hostele. 

 

Wszystkie projekty . 

Kluczowym jest, aby wszystkie projekty infrastrukturalne 

 

 konkurencyjnym.  
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Grupy docelowe:  

− . 

Typy beneficjentów:  

− ; 

− ; 

− . 

 

iv , o których 

eryfikowane czy planowany do realizacji projekt nie dyskryminuje nikogo ze 

tym zakresie.  

  

 grupy, która jest w trudnej sytuacji 

 

Do przestrzegania zasad 

 

monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 

 art. 22 ust. 3 lit. d) ppkt 

wspólnych przepisów:   
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Nie dotyczy. 

 

transnarodowych. Na etapie tworze

poza obszar geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych 

 integracji 

-

, , 

.  

 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

 

Cel 

(2029) 

 

RCO 65 socjalnych osoby 
wskazane po 

ustaleniu 

podstawowych 

warunków 

realizacji 

programu, które 

Partnerstwa, 

zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

demarkacja 

poziomem 

krajowym i 

regionalnym 

 

RCO 70 

 

osoby 

RCO 113 

-

marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich 

dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji 

osoby 
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Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

referencyjny 

Cel 

(2029) 

 

danych 

[200] 

Uwagi 

[200] 

RCR 67 Roczna liczba 

nowych lub 

zmodernizowanych 

lokali socjalnych 

/ rok 

  
po ustaleniu 

podstawowych warunków 

realizacji programu, które 

Partnerstwa, zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

RCR 74 Roczna liczba 

nowych lub 

zmodernizowanych 

placówek opieki 

 

/ rok 

  

 

Kategorie interwencji 

Wymiar 1   zakres interwencji 

Nr 

priorytetu 

Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w 

EUR) 

5 EFRR 
 

(iv)  125   
Infrastruktura 
mieszkaniowa dla 
migrantów, 

 

2 000 000 

5 EFRR 
 

(iv)  127   

infrastruktura 

 

3 000 000 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr 
priorytetu 

Fundusz Kategoria 
regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

5 EFRR 
 

(iv)  01  dotacja 5 000 000 
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Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

5 EFRR 
 

(iv)  33 Brak 
ukierunkowania 
terytorialnego 

5 000 000 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

      

 

Wymiar 7  14 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

5 EFRR 

 

(iv) 03-N

 

5 000 000 

 

  

                                                             
14   

   
art. 6 rozpor  
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 Zapewnianie 

systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia 

 

 

Interwencja w ramach funduszy 

  

dokumencie 

rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021  oraz planach transformacji w 

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego. 

Nie infrastruktury poszczególnych poziomów opieki zdrowotnej w  POZ, AOS oraz 

leczeniu szpitalnym (szpitale regionalne), 

cznej i psychiatrycznej, wraz z komplementarnymi 

. Planowane jest wsparcie funkcjonowania gabinetów 

iecie województwa. 

przewlekle chorym, 

m.in. poprzez stworzenie warunków dla 

- -leczniczych, zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania. Istotne 

jest przy tym od opieki nad przewlekle chorymi i leczeniem 

rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki zdrowotnej nad osobami niesamodzielnymi, tj. opieki dziennej, 

zdrowotnych w modelu telemedycznym. Istotn

-  

dostosowania infrastruktury w wymiarze  

Wymagane jest dostosowanie bazy szpitalnej do potrzeb zdrowotnych mieszkanek i 

województwa i w konsekwencji zmniejszenie kosztów ponoszonych na utrzymanie niepotrzebnej 

infrastruktury, yw sytuacji nadmiernej liczby 

  

zdrowia psychicznego, tj. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie 
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Typy projektów: 

‒ budowa 

ochrony zdrowia, zakup aparatury medycznej,  

 

infrastruktury 

 

Wszystkie projekty realizowane w ramach celu szc

szczególnymi potrzebami. 

Ponadto kluczowe jest, aby wszystkie projekty infrastrukturalne 

 

dokonywany w trybie konkurencyjnym.  W przypadku projektów 

strategicznych dot. szpitali, dla których 

Zachodniopomorskiego, zastosowany zostanie tryb niekonkurencyjny. 

 

 grupy docelowe:  

Grupy docelowe:  

− mieszkanki i . 

 

Typy beneficjentów:  

− podmioty 

JST, 

 

 

: 

v , o których 

 

tym zakresie.  

 

ch 
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W 

Do przestrzegania zasad 

indywidualne predyspozycje i 

monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 

 

wanego 

 

wspólnych przepisów:  Nie dotyczy. 

:  

poza obszar geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

 

W obszarze zdro

generowanie zysków, 

y zdrowia.  

finansowaniem jednostek opieki zdrowotnej pozostaje bardzo wysokie, co powoduje brak zainteresowania 
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 produktu: 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

Cel 

(2029) 

 

RCO 69 

placówek opieki zdrowotnej 

 
wskazane po 

ustaleniu 

podstawowych 

warunków 

realizacji 

programu, które 

Partnerstwa, 

zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

demarkacja 

poziomem 

krajowym i 

regionalnym 

 

 

: 

 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

referencyjny 

Cel 

(2029) 

 

danych 

[200] 

Uwagi 

[200] 

RCR 73  Roczna liczba 

nowych lub 

zmodernizowanych 

placówek opieki 

zdrowotnej 

   
po ustaleniu 

podstawowych warunków 

realizacji programu, które 

Partnerstwa, zawierany z 

Programowy dla 

województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

 

 

Kategorie interwencji 
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Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr 

priorytetu 

Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

5 EFRR 
 

(v) 128    
Infrastruktura 
zdrowotna 

40 000 000 

5 EFRR 
 

(v) 129 

opieki zdrowotnej 

 

10 000 000 
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Wymiar 2  forma finansowania 

Nr 
priorytetu 

Fundusz Kategoria 
regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

5 EFRR 
 

(v)  01  dotacja 50 000 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr 

priorytetu 

Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w 

EUR) 

5 EFRR 
 

(v)  33 Brak 
ukierunkowania 
terytorialnego 

50 000 000 

 

Wymiar 6  tematyczne EFS+ 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

      

 

Wymiar 7  15 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

5 EFRR 

 

(v) 03-N

 

50 000 000 

 

  

                                                             
15   
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 Wzmocnienie 

 

 

Interwencja w ramach funduszy 

znaczenia kultury dla 

 i pobudzanie wzrostu gospodarczego w 

sektorze kultury i sektorze kreatywnym poprzez propagowanie sztuki i kultury w edukacji, promowanie 

 

e  mieszkanek i województwa  planowane  jest  wsparcie  

dla  kluczowych instytucji kultury.  

obiektów instytucji kultury 

, gdzie 

 kulturalnych, które przyczyni  mieszkanek i 

mieszk województwa  

Typy projektów: 

‒ budowa (tylko w uzasadnionych sytuacjach), rozbudowa i modernizacja 

o. 

D a   liczba   zabytków  w  województwie  wymaga ukierunkowania wsparcia ochrony dziedzictwa   

-gospodarczemu regionu. Wyzwaniem w obszarze ochrony i promocji 

 

poprawa stanu zabytków. 

Realizacja prac konserwatorskich i poprzez 

dostosowanie mieszkankom i 

województwa realizacji tego typu projektów 

pracy. W ramach poszczególnych projektów b komplementarne w ramach ESF+ 

m. in. rozwoju  w zakresie zarzadzania miejscami dziedzictwa kulturowego oraz 

udostepniania ich turystom.  

‒ prace restauratorskie i konserwatorskie obiektów zabytkowych i o znaczeniu historycznym; 

‒ 

; 
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‒ 

; 

‒ chnologii 

informacyjno- . 

Po okresie przestoju na skutek pandemii COVID-19, 

 poprzez wzrost dochodów  do odbudowy 

lokalnych gospodarek.  

W obszarze turystyki planowana jest dywersyfikacja obszarowa turystyki, 

, 

w formacie turystyki 

W wspierani

enie pobytu turysty w regionie. 

Prioryte w obszarze rozwoju i podnoszenia 

 

1. Program rozwoju szlaków kulturowych. 

2.  

3. Koncepcj  

4.  

5. Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. 

. 

turystycznego gmin uzdrowiskowych Pomorza Zachodniego. 

W obszarze infrastruktury tras, szlaków i 

obszarów u 

Województwa. 

W ramach projektów  rozwój 

komunikacyjne i infrastruktura dla osób z n

  

pnienie ich turystom w taki sposób, by 

cenne zasoby . 
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ej turystyki, która polega 

-kulturowych aspektów 

.  

Wsparcie w ramach dnie z rekomendacjami wskazanymi w 

Sprawozdaniach specjalnych Europejskiego Trybuna Wsparcie UE na rzecz turystyki  

Unijne inwestycje w 

obiekty kultury    i sprawniejszej koordynacji  

Projekty realizowane na obszarach Inwestycjami Terytorialnymi w zakresie kultury i 

dziedzictwa kulturowego , r i jego jednostki 

osi priorytetowej 7. 

.   

Wsparcie inwestycji zapewnienia ci finansowej obiektów 

kultury/turystyki. 

Wszystkie w przyczynia   

 

Wszystkie projekty infrastrukturalne odpow resie 

 zmian klimatu. 

 konkurencyjnym.  W przypadku projektów 

strategicznych dot. kultury i dziedzictwa kulturowego, zastosowany zostanie tryb niekonkurencyjny. 

 

 

 

Grupy docelowe:  

− mieszkanki i  

 

 

− ojewództwa i jego jednostki organizacyjne. 

 

 w sektorze turystyki:  

−  

−  

 

 

vi , o których 
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tym zakresie.  

 

z

 

W celu 

go rozwoju. Do przestrzegania zasad 

widualne predyspozycje i 

monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 

 

go 

 

wspólnych przepisów:   

Nie dotyczy. 

 

poza obszar geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

W obszarze kult

generowanie 

e zachowanie  dziedzictwa kulturowego  oraz 

   

publiczne  gospodarczych 

u. 



138 
 

: 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

Cel (2029) 

 

RCO 77 Liczba obiektów kulturalnych i 

 

szt. 
podstawowych warunków realizacji 

poziomem krajowym i regionalnym 

 

 

: 

 

Nr 

identyfikacyjny 

[5] 

 Jednostka 

miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

referencyjny 

Cel 

(2029) 

 

danych 

[200] 

Uwagi 

[200] 

 RCR 77 

obiekty kulturalne i 

 

 osoby    
wskazane po ustaleniu 

podstawowych 

warunków realizacji 

Umowa Partnerstwa, 

Kontrakt Programowy 

dla województwa oraz 

poziomem krajowym i 

regionalnym 

. 

 

Kategorie interwencji 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr 

priorytetu 

Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w 

EUR) 

5 EFRR 
 

(vi)  165 Ochrona, 
rozwój i 
promowanie 
publicznych 
walorów 
turystycznych i 

turystycznych 

35 045 133 
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5 EFRR 
 

(vi)  166   
Ochrona, rozwój i 
promowanie 
dziedzictwa 
kulturowego i 

dziedzinie kultury 

50 000 000 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr 

priorytetu 

Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

5 EFRR 
 

(vi)  01  dotacje 85 045 133 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr 

priorytetu 

Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w 

EUR) 

5 EFRR 
 

(vi)  33 Brak 
ukierunkowania 
terytorialnego 

85 045 133 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

      

 

Wymiar 7  16 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

5 EFRR 

 

(vi) 03-N

 

85 045 133 

                                                             
16  
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VI. Priorytet 6  Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza 

Zachodniego 

 

 Poprawa 

 

cznej 

 

 -29 lat, osoby w 

acy (PUP). W 

walidacji i certyfikacji efekt

zawodowo-

 

niezwy

-19 

do 25 lat  

najs

-
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p

Odpowiedz

 

 

- wzmocnienia Gwarancji dla 

 

ie wsparciem osób w 

nie kosztami pracy 

zez m.in. 

charakterze kampanii informacyjno-

 

a 

 

sc  

Szczecinie (WUP) w 
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Program zapewni dostosowanie interwencji do potrzeb grup odbiorców na t  

Typy projektów:   

− 

 

− wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-

realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy; 

−  

 

− 

 

−  

− 

anej z urodzeniem/wychowaniem 

dziecka do lat 5. 

Sprawozdania krajowego  Polska 2020 oraz Strategii Rozwoju 

. 

rezultaty: 

‒ 

w  trudnej sytuacji na rynku pracy, 

‒ 

h. 

 

 

Grupy docelowe: 

‒  

‒ 

ch i 

 

‒ osoby bierne zawodowo; 

‒ -

bierne zawodowo; 

‒  

‒ 

lat 5. 

Typy beneficjentów: 
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‒  

‒  

‒ Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. 

 

 

krajowych w 

tym zakresie.  

 procedurach 

 

 

  trudnej 

ywatnego. 

równo

monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 

 

ieniem planowanego 

 

 zarówno na 

 

  

geograficzny programu regionalnego. 
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Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

 

 

Lp. Nr 

identyfikacyjny 

 Jednostk

a miary (2024) 

 

1.  EECO02 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 

wsparciem w programie 

osoby  Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

2.  EECO03 

programie  

osoby  Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

3.  EECO04 
Liczba osób biernych zawodowo 

 
osoby  Programowego dla 

Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

4.  EECO07 
Liczba osób w wieku 18-29 lat 

wsparciem w programie 
osoby  Programowego dla 

Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

5.  EECO08 
 

osoby  Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

6.  EECO12 

Liczba osób z 

wsparciem w programie 

osoby  Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
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Lp. Nr 

identyfikacyjny 

 Jednostka 

miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

odniesienia 

Cel 

(2029) 

danych 

Uwagi 

1.  EECR03 

Liczba osób, które 

po opuszczeniu 

programu  

%  2021 

wskazane 
po 
uzgodnie
niu ze 

zapisów 
Kontraktu 
Programo
wego dla 
Wojewód
ztwa 
Zachodni
opomorsk
iego. 
 

CST2021  

2.  EECR04 

Liczba osób 

rachunek, po 

opuszczeniu programu 

%  2021 

wskazane 
po 
uzgodnie
niu ze 

zapisów 
Kontraktu 
Programo
wego dla 
Wojewód
ztwa 
Zachodni
opomorsk
iego. 
 

CST2021  
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Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(a) 
rzecz poprawy 

zatrudnienia  

 

55 694 219 

6 EFS+ 
 

(a) 136 Wsparcie 
szczególne na rzecz 
zatrudnienia ludzi 

-
gospodarczej ludzi 

 

19 500 000 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+  
 

(a) 01  dotacja 75 194 219 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(a) 33 Brak 
ukierunkowania 
terytorialnego  

 

75 194 219 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(a) 
podejmowane w 
odpowiedzi na 
wyzwania wskazane 
w ramach semestru 
europejskiego  

75 194 219 

 

Wymiar 7   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(a) 02 Projekty 

równouprawnienia 
  

75 194 219 
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 Modernizacja 

dopasowanej pomocy i 

 

 

 

Interwencja w ramach funduszy 

na 

potrzeby zm

 

Is

nozowania  

 

 

w Szczecinie w trybie niekonkurencyjnym. 

Typy projektów:   

− wsparcie dla pracowników PSZ w zakresie rozwoju ich kwalifikacji i kompetencji, szczególnie  

cudzoziemcami; 

− u w 

uregulowanych na poziomie krajowym. 

Sprawozdania krajowego  Polska 2020 oraz Strategii Rozwoju 

. 

Oczekiwane rezultaty: 
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‒  

 

Grupy docelowe: 

‒  

Beneficjenci: 

‒  

 

krajowych w 

tym zakresie.  

 procedurach 

 

 

  trudnej 

ywatnego. 

równo

monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 

 

ieniem planowanego 

 

wykorzystania instrumentów terytorialnych. 

e: 
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geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

 

 

 

Lp. Nr identyfikacyjny  

 

 

 

Jednostka 

miary  

 

(2024)  

 

 

 

1.  PLBCO01  Liczba 

pracowników 

instytucji rynku 

wsparciem w 

programie 

osoby 0 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

 

 rezultatu: 

Lp

. 

Nr 

identyfikacyjny 

 Jednostka 

miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

odniesienia 

Cel 

(2029) 

danych 

Uwagi 

1. PLBCR01 

Liczba pracowników 

instytucji rynku pracy, 

którzy uzyskali 

kwalifikacje po 

opuszczeniu programu 

%  2020 

wskazane 

po 

uzgodnie

niu ze 

zapisów 

Kontraktu 

Programo

wego dla 

Wojewód

ztwa 

Zachodni

opomorsk

iego. 

 

CST202

1 
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Wymiar 1   zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(b) 
rzecz 
modernizacji i 
wzmocnienia 

rynku pracy 
celem oceny i 
przewidywania 
zapotrzebowania 

oraz zapewnienia 
terminowej i 
dopasowanej do 
potrzeb pomocy  

2 000 000 

 

Wymiar 2   forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(b) 01  dotacja 2 000 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(b) 33 Brak 
ukierunkowania 
terytorialnego 

2 000 000 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(b) 10 
podejmowane w 
odpowiedzi na 
wyzwania 
wskazane w 
ramach semestru 
europejskiego 

2 000 000 

 

Wymiar 7   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(b) 02 Projekty 

równouprawnienia 
 

2 000 000 
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 W

dostosowanego 

 

 

Interwencja w ramach funduszy 

 

 

-gospodarcze. Rozwój techn

Powsze

 

 w zakresie 

w obszarze zielonych 

technologii. 

-

wodowe, pomoc w szukaniu nowego 

 doradztwo 

w zakres

zamieszkania. 
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dla zdrowia. To równi

chorobom. Wsparcie obejm

laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne, itp.). 

 

− w  

); 

−  

− 

 

− 

 

− 

w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy.  

Realizacja wskazanych t  

Wsparcie w obszarze ochrony zdrowia 

-

 

 

 

 

-19  

chorobie.  Konsekwencje przebytej choroby COVID-
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psychiatrycznego. 

 

− 

zdrowotny regionu (kontynuacja lub realizacja nowych); 

− 

COVID-19; 

− 

zawodowego czy depresji. 

-Ramy strategiczne 

zachodniopomorskiego. Wsparcie w obsza

 

niekonkurencyjnych, 

Oczekiwane rezultaty: 

‒ 

 

‒ 

przerwania z powodów zdrowotnych. 

 

Grupy docelowe: 

‒  

o  

o  

o  

 

‒ w obszarze ochrony zdrowia:  

o  
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Beneficjenci: 

‒  

−  

); 

− 

zdrowie. 

‒ w obszarze ochrony zdrowia:  

− organizacyjne JST; 

−  

−  

− 

wolontariacie  oraz po

promocji zdrowia; 

 

 

 UE, o których 

ie weryfikowane czy planowany do realizacji projekt nie dyskryminuje nikogo ze 

tym zakresie.  

 procedurach 

 

 

  tej grupy, która jest w trudnej 

 

monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 
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  zarówno na 

enia.  Nie przewiduje 

 

 

transnarodowych. Na etapie two

geograficzny programu regionalnego.  

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

o do 

zne. 

 

Lp. Nr 

identyfikacyjny 

 Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

 

1.  PLDCO01 

Liczba mikro-

rozwojowymi 

a 
0 Programowego dla 

Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

2.  PLDCO04 

Liczba pracowników mikro-, 

 

 osoby 0 Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

3.  PLDCO06 
z zakresu outplacementu 

osoby 0 Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

4.  PLDCO07 
wsparciem w zakresie 

osoby 0 
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elastycznych form zatrudnienia, 

adaptacji 

szczególnych potrzeb 

pracowników 

Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

 

 

Lp. Nr 

identyfikacyjny 

 Jednostka 

miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

odniesienia (2029) danych 

Uwagi 

1. PLDCR01 

Liczba 

pracowników, 

którzy uzyskali 

kwalifikacje w 

wyniku 

uczestnictwa w 

rozwojowej 

%  2021 

wskazane po 
uzgodnieniu 

zapisów 
Kontraktu 
Programowe
go dla 
Województw
a 
Zachodniopo
morskiego. 
 

SL2021  

2. PLDCR02 

Liczba osób, które 

w wyniku realizacji 

wsparcia z zakresu 

outplacementu/ad

pracy/elastycznych 

form zatrudnienia 

zatrudnienie 

%  2021 

wskazane po 
uzgodnieniu 

zapisów 
Kontraktu 
Programowe
go dla 
Województw
a 
Zachodniopo
morskiego. 
 

1 

SL2021  

 

 

Lp. Nr 

identyfikacyjny 

 Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

 

1. PLDKCO01 
polityki zdrowotnej 

osoby 0 Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
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2. PLDKCO02 
polityki zdrowotnej 

szt. 0 Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

 

 

Lp. Nr 

identyfikacyjny 

 Jednostka 

miary bazowa 

lub 

odniesie

nia 

Rok 

odniesienia (2029) danych 

Uwagi 

1. PLDCR03 

Liczba osób, 

wsparciu w 

obszarze zdrowia 

zatrudnienie 

%  2021 

wskazane po 
uzgodnieniu 

zapisów 
Kontraktu 
Programowe
go dla 
Województw
a 
Zachodniopo
morskiego. 
 

SL2021  

 

interwencji 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(d) 
rzecz zdrowego i 
dostosowanego 

zdrowia i 

 

5 000 000 
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Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(d) 146 Wsparcie na 
rzecz 
przystosowywania 
pracowników, 

zmian  

39 428 521 

6 EFS+ 
 

(d) 

aktywnego starzenia 

zdrowiu  

10 000 000 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(d) 01  dotacja 55 000 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

      

6 EFS+ 
 

(d) 33 Brak 
ukierunkowania 
terytorialnego 

54 428 521 

 

Wymiar 6  obszary tematyczne EFS+ 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(d) 
podejmowane w 
odpowiedzi na 
wyzwania wskazane 
w ramach semestru 
europejskiego 

54 428 521 
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Wymiar 7  wymiar  

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(d) 01 Projekty 
ukierunkowane na 

równouprawnienia 
 

428 521 

6 EFS+ 
 

(d) 02 Projekty 

równouprawnienia 
 

54 000 000 
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 W

sytua

 

 

Interwencja w ramach funduszy 

 

wynikaj

 

 

 

. 

zykulturowej. 

-

zych, 

wysokie wyniki w nauce  poprzez programy stypend
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rozwijaniu 

 

eksperymentu pedagogicznego 

 

i zawodu  

 

w danej placówce potrzeb  

gania przez uczniów lepszych wyników edukacyjnych.  

-praktyków w teoretyczne i 

 

-

-pedagogicznego dla 

uczniów, a ta

 

 

szersze 

matematyczno-

programowej) dla 

 

intelige

lnych potrzebach pracodawców (platforma o mikro i 
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ówno u 

-praktyków 

(instruktorów prakty

 

 

 

Fi

 

Typy projektów:   

−  

−  

i ponadpodstawowych; 

−  

.  

Realizacja wskazanych typów pr

niekonkurencyjnych.Oczekiwane rezultaty: 

‒  

‒ bszarach deficytowych; 

‒ podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i uczniów; 

‒  

‒  

‒  

 

Grupy docelowe: 

‒ dzieci w wieku przedszkolnym; 

‒ uczniowie; 

‒ nauczyciele (w tym instruktorzy praktycznej nauki zawodu); 

‒ psycholodzy, pedagodzy; 

‒ rodzice/opiekunowie; 

‒ placówki wychowania przedszkolnego; 



163 
 

‒  

‒  

 

Beneficjenci: 

‒ 

przedszkolnego i ich organy pro  

‒  

‒  

‒  

‒ wszystkie podmioty  

 

 

krajowych w 

tym zakresie.  

 procedurach 

 

 

  trudnej 

ywatnego. 

równo

monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 

  

nieniem planowanego 
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- zarówno na obszarach 

 

 

Inwestycji Terytorialnych. 

zne i transnarodowe: 

programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

 

 

Lp. Nr 

identyfikacyjny  

 

 

 

Jednostka 

miary  

 

(2024)  

 

 

 

1. PLFCO01 

edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej 

osoby 0 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

2. PLFCO02 Liczba dofinansowanych 

miejsc wychowania 

przedszkolnego 

Szt. 0 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

3. PLFCO03 Liczba uczniów 

ogólne  

osoby 0 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

4. 
PLFCO04 osoby 0 

 
wskazane po 
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wsparciem 
Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

5. PLFCO05  Liczba uczniów 

zawodowego 

uczniowskich 

osoby 0 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

6. PLFCO06 Liczba przedstawicieli kadry 

 

osoby 0 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

7. PLFCO07 

wsparciem 

podmioty 0 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

8. 

 

PLFCO08 

 

podmioty 0 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

 

 

Lp. Nr 

identyfikacyjny 

 

 

Jednostka 

miary  bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

odniesienia 

 

danych 

Uwagi 

1. PLFCR01 Liczba uczniów, 

którzy nabyli 

kwalifikacje lub 

kompetencje po 

opuszczeniu 

programu 

osoby  2021 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

PLFCR01  
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2. PLFCR02 Liczba 

przedstawicieli 

placówek 

którzy uzyskali 

kwalifikacje lub 

kompetencje po 

opuszczeniu 

programu   

%  2021 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

PLFCR02  

3. PLFCR03 

placówek 

prowadzenia 

edukacyjnych 

%  2021 
wskazane po 
uzgodnieniu ze 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

PLFCR03  

  

 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(f) 148 Wsparcie 
na rzecz 
wczesnej 
edukacji i 
opieki nad 
dzieckiem (z 

infrastruktury) 

11 000 000 

6 EFS+ 
 

(f) 149 Wsparcie 
na rzecz 
szkolnictwa 
podstawowego 

infrastruktury)  

54 000 000 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(f) 01  dotacja 65 000 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 
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Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(f) 03 Miejskie 
obszary 
funkcjonalne 

39 000 000 

6 EFS+ 
 

(f) 33 Brak 
ukierunkowania 
terytorialnego 

26 000 000 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(f) 10 
podejmowane w 
odpowiedzi na 
wyzwania 
wskazane w 
ramach semestru 
europejskiego 

65 000 000 

 

Wymiar 7   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(f) 02 Projekty 

równouprawnienia 
 

65 000 000 
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 Wspieranie 

kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe 

 

  

 

Interwencja w ramach funduszy 

 

osób o niskich kwalifikacjach. Przy odpowiednich kwalifikacjach i kom

kwalifik

stemem PSF.  

Lifelong Learning 

odów. Niektóre z 

 

identyfikowane w Polityce gospodarczej województwa i Polityce rynku pracy w zakresie koordynacji na 

 

ub placówce 
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Województwo zachodniopomorskie jest 

pro

istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu oc

 

Typy projektów:   

− 

  

− 

realizowany poza systemem BUR i PSF; 

− doradztwo zawodowe  

− 

LOWE); 

−  

(np. psycholog, psychoterapeuta) w obszarach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia w regionie, 

− ych/strategicznych w 

regionie. 

2030. 

niekonkurencyjnych, 

Oczekiwane rezultaty: 

‒  

‒  

‒  

‒  
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Grupy docelowe: 

‒  

‒ 

widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w regionie; 

‒ osoby uc  

‒  

Beneficjenci: 

‒  

‒ e; 

‒ wszystkie podmioty  

 

‒  

 

 

krajowych w 

tym zakresie.  

 procedurach 

 

 

  trudnej 

ywatnego. 

równo

monitorowania, ewentualnej kontroli, czy ewaluacji. 
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nieniem planowanego 

 

 zarówno na 

 

 

 

programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

 Z uwagi na charak

 

 

Lp. Nr 

identyfikacyjny  

 

 

 

Jednostka 

miary  

 

(2024)  

 

 

 

1. PLGCO01  

 

osoby 0 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

2. PLGCO02 Liczba podmiotów 

 

podmioty 0 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

3. PLGCO03 

wsparciem w zakresie 

lub kompetencji podstawowych, 

Rozwojowych 

osoby 0 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
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Lp. Nr 

identyfikacyjny 

 

 

Jednostka 

miary  bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

odniesienia 

 

danych 

Uwagi 

1. PLGCR01 Liczba osób , 

które 

kwalifikacje 

po 

opuszczeniu 

programu 

osoby  2021 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

CST2021  

2. 

PLGCR02 

Liczba osób, 

które 

kwalifikacje 

cyfrowe po 

opuszczeniu 

programu 

osoby  2021 

wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

CST2021 

 

 

 

Wymiar 1   zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(g) 151 Wsparcie na 

infrastruktury)  

17 000 000 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(g) 01  dotacja 17 000 000 

 

Wymiar 6   terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(g) 33 Brak 
ukierunkowania 
terytorialnego 

17 000 000 
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Wymiar 6    

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(g) 10 
podejmowane w 
odpowiedzi na 
wyzwania 
wskazane w 
ramach semestru 
europejskiego 

17 000 000 

 

Wymiar 7    

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(g) 02 Projekty 

równouprawnienia 
 

17 000 000 
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Interwencja w ramach funduszy 

Aktywizacja sp  

-za

kompetencji 

-

kompleme

 

nej. Realizacja 

S+.  

animacji.   

e m.in. wsparcie kierowane do  pracodawców, 

osób biernych zawodowo. Obejmie ono m.in.: poradnictwo psychologiczne, coaching pracowniczy, trenera 

pracy, szkole  

Typy projektów: 

− 

 

− tworz

ZAZ; 
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− 

 

− roz

-  

nkurencyjnych lub 

niekonkurencyjnych, 

 

ieku produkcyjnym jest aktywna zawodowo, ale 

to pozytyw

 

prowadzone poprzez bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w 

 

komunalne, reh

 zarówno dla sektora PS, jak i osób 

 

tegracyjne, 

Mimo 

 

skierowanej na podnoszenie kompetencji w 

celów statutowych i budowania stabilnej sytuacji organizacyjno

rganizacji 

traktowania. 
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Typy projektów: 

−  

− 

 

− bony na rozwój podmiotów ekonomii 

tworzenia i utrzymania miejsc pracy); 

− 

 

−  

 

− pisów i polityk antydyskryminacyjnych. 
 

-

Europejski Filar Praw Socjalnych, Krajowy Program 

 oraz K

2030 roku. 

 

Oczekiwane rezultaty: 

‒ 

biernych zawodowo; 

‒  

 

Grupy docelowe: 

‒  

o  

o  

o osoby bierne zawodowo oraz ich rodziny i otoczenie; 

o  

o pracodawcy; 

o  

−  

o 

 



177 
 

o oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 u stawy z dnia 24 

 

  

o 

 

 

Beneficjenci: 

‒ ecznej i zawodowej: 

o  

o -

 

o podmioty in

 

o -zawodowej, których podstawowym 

 

o  

‒  

o 

 

o oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 u stawy z dnia 24 

 

 

o  

 

 

 kobiet 

tym zakresie.  

nia oraz mechanizmu racjonalnych 

 procedurach 

 

  

  trudnej 

zi na wyzwania 
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ty praw 

Do przestrzegania zasad 

beneficjenci projektów. Realizowane w projektach dz

um

monitorowania, ewentualnej kontroli czy ewaluacji. 

Wskazanie k

 

 zarówno na 

Spo  

 

poza obszar 

geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

 

w obszarze : 

Lp. Nr 

identyfikacyjny  

 

 

 

Jednostka 

miary  

 

(2024)  

 

 

 

1. EECO04 Liczba osób biernych 

wsparciem w programie  

osoby 0 
wskazane po 
uzgodnieniu 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
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2. EECO12 Liczba osób z 

programie  

osoby 0 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

3. 

EECO02 

Liczba osób 

bezrobotnych, w tym 

wsparciem w programie 

osoby 0 

 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

 

 

Lp

. 

Nr 

identyfikacyj

ny 

 

 

Jednostk

a miary  bazowa 

lub 

odniesieni

a 

Rok 

odniesieni

a 

 

danych 

Uwag

i 

1. EECR01 Liczba osób 

h pracy po 

opuszczeniu 

programu  

%  

2021 

wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskie
go. 
 

CST202

1 

 

2. EECR03 Liczba osób, 

które 

kwalifikacje 

po 

opuszczeniu 

programu  

%  

2021 

wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskie
go. 
 

CST202

1 

 

3. EECR04 Liczba osób 

mi 

rachunek, po 

%  

2021 

wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskie
go. 
 

CST202

1 
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opuszczeniu 

programu  

 

 

Lp. Nr 

identyfikacyjny 

 Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

 

1. PLHCO01 

Liczba podmiotów 

ekonomii 

wsparciem 

podmioty 0 Kontraktu Programowego dla 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

 

 

Lp

. 

Nr 

identyfikacyj

ny 

 Jednost

ka miary bazowa 

lub 

odniesien

ia 

Rok 

odniesien

ia 

 

danych 

Uwa

gi 

1. PLHCR01 

Liczba miejsc 

pracy 

utworzonych w 

 

szt.  2021 

wskazane po 
uzgodnieniu ze 

zapisów Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskie
go. 
 

CST202

1 
 

 

 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(h) 138 Wsparcie na 
rzecz ekonomii 

 

25 000 000 

6 EFS+ 
 

(h) 153 Metody 
integracji z 
rynkiem pracy 
oraz powrotu na 
rynek pracy osób 

niekorzystnej 
sytuacji  

41 000 000 
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Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(h) 01  dotacja 66 000 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

      

6 EFS+ 
 

(h) 12 Obszary 
wiejskie 

20 000 000 

6 EFS+ 
 

(h) 33 Brak 
ukierunkowania 
terytorialnego 

46 000 000 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

      

6 EFS+ 
 

(h) 08 Budowanie 

organizacji 

obywatelskiego  

969 056 

6 EFS+ 
 

(h) 
podejmowane w 
odpowiedzi na 
wyzwania 
wskazane w 
ramach semestru 
europejskiego 

65 030 944 

 

Wymiar 7   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(h) 01 Projekty 
ukierunkowane na 

równouprawnienia 
 

500 000  

6 EFS+ 
 

(h) 02 Projekty 

równouprawnienia 
 

65 500 000 
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 -

migrantów  

 

Interwencja w ramach funduszy 

Od kilku lat w województwie zachodniopomorskim obserwowany jest wzrost liczby migrantów. Przewiduje 

prognozowanego spadku 

 

  

komplekso

Polityki rynku pracy województwa w zakresie pozyskiwania pracowników o odpowiednich kompetencjach dla 

 

 

 dla 

 

Typy projektów: 

− kompleksowe wsparcie migrantów zarobkowych oraz pracodawców w procesie integracji na rynku 

pracy; 

− 

 

o tw 

trzecich, 

o  
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o wsparcie prawno-doradcze w zakresie proceduralnym, 

o wsparcie asystenckie w zakresie codziennego funkcjonowania (np. spraw lokalowych, 

zdrowotnych, edukacyjnych itp.), 

o 

warsztaty multikulturowe itp.). 

o wsparcie w zakresie mieszkaniowym; 

− 

w tym migrantów; 

− 

województwie. 

zawodowej cudzoziemców i ich rodzin przebywa

obsz - . 

Typ projektu: 

− 

migrantów zarobkowych i ich rodzin w procesie integracji na rynku pracy i funkcjonowania w 

 

Europejski Filar Praw Socjalnych

zatrudnieni

Sprawozdaniu krajowym  Polska 2020.  

Oczekiwane rezultaty: 

‒ igrantów i ich rodzin. 

 

Grupy docelowe: 

‒ 

 

‒ 

pracownicy, pracownicy administracji publicznej. 

Beneficjenci: 

‒  
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tym zakresie.  

 procedurach 

 

 ch 

  trudnej 

 

W 

indywidualne predyspozycje i 

monitorowania, ewentualnej kontroli czy ewaluacji. 

 

 anego 

  

 zarówno na 

 

ionalne, transgraniczne i transnarodowe: 

geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 
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Lp. Nr 

identyfikacyjny  

 

 

 

Jednostka 

miary  

 

(2024)  

 

 

 

1. EECO13 Liczba osób z krajów 

wsparciem w programie  

osoby 0 
 wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

      

 

 

Lp. Nr 

identyfikacyjny 

 

 

Jednostka 

miary  bazowa lub 

odniesienia 

Rok 

odniesienia 

 

danych 

Uwagi 

1. EECR03 Liczba osób, 

które 

kwalifikacje 

po 

opuszczeniu 

programu  

osoby  2021 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

CST2021  

 

 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(i) 
szczególne na 

rynku pracy  

8 000 000 

 

Wymiar 2  forma finansowania 
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Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(i) 01  dotacja 8 000 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(i) 33 Brak 
ukierunkowania 
terytorialnego 

8 000 000 

 

Wymiar 6  obszary tematyczne EFS+ 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(i) 05 Niedyskryminacja  8 000 000 

 

Wymiar 7   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(i) 02 Projekty 

równouprawnienia 
 

8 000 000 
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skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej,  

m dzieci i grup  

 

 

Interwencja w ramach funduszy 

Europejski Filar Praw Socjalnych. 

nnym funkcjonowaniu, m.in. 

teleopieki/telemedycyny,. Konieczne jest ponadto programowanie w zakresie poprawy równego i szybkiego 

oraz promowania 

zdrowotnej.  

opieki stacjonarnej 

 chorej w 
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Typy projektów: 

: 

−  

−  

o 

 

o  

o ub 

 

o 

 

o programów rozwojowych dla osób opiekuj

rozwojowych, teleopieka, 

 

o 

wykluczonych transportowo (osoby ze schorzeniami/chorobami kardiologicznymi, 

 

o upowszechniania transportu indywidualnego typu door-to-door oraz transportu na 

 

o 

 

o promocji idei wolontariatu w tym m.in. kampanie promocyjno-informacyjne; 

−  uproszczony system finansowania 

 

− 

 

− wsparcie tworzenia i 

w zakresie m.in:  

o  

o  

 

− 



189 
 

tworzenie i/lub wsparcie m.in. centrów aktywnego seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 

klubów seniora). 

Realizacja wskazanyc

niekonkurencyjnych, 

 

Wsparcie w obszarze zdrowia: 

− 

regionu; 

− 

 

− wspieranie procesu deinstytucjonalizacji opieki medycznej, w tym opieki psychiatrycznej dla osób 

 

−  

laktyczne  psychoedukacja, psychoprofilaktyka) - 

 

−    

POZ i szpitalach. 

Wsparcie realizowane z zakresie 

 

niekonkurencyjnych, 

Oczekiwane rezultaty: 

‒ w obsza  

 

‒ w obszarze zdrowia: 

 

 

 

Grupy docelowe: 

− : 

o  

o  

o  
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o osoby wykluczone transportowo; 

o 

funkcjonowaniu oraz ich otoczenie;  

o seniorzy. 

− w obszarze zdrowia: 

o  

o osoby z zaburzeniami psychicznymi/psychologic  

o  

o 

zdrowotnych; 

o ia, jednostki organizacyjne JST; 

o 

 

o  

Beneficjenci: 

−  

o zki, porozumienia stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST; 

o 

 

o podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

publicznego i o wolontariacie, 

 

o 

za . 

− w obszarze zdrowia: 

o  

o 

i publicznej; 

o 

 

o  leczniczej 

o 

. 

 

 

nowaniem zasad horyzontalnych UE, o których 

z 
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tym zakresie.  

cznych w procedurach 

 

 

   trudnej 

 

horyzo

monitorowania, ewentualnej kontroli czy ewaluacji. 

 

 

  

 zarówno na 

Terytorialnych. 

 

geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

 Z uwagi na charak
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Lp. Nr 

identyfikacyjny  

 

 

 

Jednostka 

miary  

 

(2024)  

 

 

 

1. PLKCO02 

lokalnej w programie  

osoby 0 
wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

 

 zdrowia: 

Lp. Nr 

identyfikacyjny  

 

 

 

Jednostka 

miary  

 

(2024)  

 

 

 

1. 

PLDKCO01 programem polityki 

zdrowotnej 

osoby 0 

wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

2. 

PLDKCO02 programów polityki 

zdrowotnej 

sztuki 0 

wskazane po 

Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
 

 

Ws  

Lp

. 

Nr 

identyfikacyj

ny 

 

 

Jednost

ka miary  bazowa 

lub 

odniesien

ia 

Rok 

odniesien

ia 

 

danyc

h 

Uwa

gi 

1. PLKCR02 Liczba 

utworzony

ch miejsc 

ci lokalnej  

szt.  2021 
wskazane po 
uzgodnieniu ze 

zapisów Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorski
ego. 
 

CST202

1 
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 zdrowia: 

Lp

. 

Nr 

identyfikacyj

ny 

 

 

Jednost

ka miary  bazowa 

lub 

odniesien

ia 

Rok 

odniesien

ia 

 

danyc

h 

Uwa

gi 

1. 

PLKCR02 

Liczba 

utworzony

ch miejsc 

ci lokalnej 

szt.  2021 
wskazane po 
uzgodnieniu ze 

zapisów Kontraktu 
Programowego dla 
Województwa 
Zachodniopomorski
ego. 
 

CST202

1 

 

 

 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(k) 
w celu 

równego i 
szybkiego 

 

55 000 000 

6 EFS+ 
 

(k) 
na rzecz 
poprawy 

systemów 
opieki 
zdrowotnej (z 

infrastruktury)  

15 000 000 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(k) 01  dotacja 70 000 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 
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Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(k) 03 Miejskie 
obszary 
funkcjonalne 

15 000 000 

 

6 EFS+ 
 

(k) 33 Brak 
ukierunkowania 
terytorialnego 

55 000 000 

 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(k) 
podejmowane 
w odpowiedzi 
na wyzwania 
wskazane w 
ramach 
semestru 
europejskiego 

70 000 000 

 

Wymiar 7   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(k) 02 Projekty 

równouprawnienia 
 

70 000 000 

 

 Wspieranie 

 

 

Interwencja w ramach funduszy 

Europejski Filar Praw Socjalnych. 

 

kryzysem. Zjawisko to 

-
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rodzinnych f

 

 

Europejskiej Gwarancji dla Dzieci. 

 

Typy projektów: 

− wsparcie na rzecz rodziny m.in. w formie: 

o  

-

 

o  dla osób 

- 

 

kryzysowa, 

o 

arcia 

dziennego, 

o wsparcia psychologicznego, terapeutycznego dla rodziców adopcyjnych oraz dzieci 

adoptowanych itp.; 

− 

 

o 

szkolenia kluczowe dla wszystkich osó

 

o  

−  
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− k

dofinansowanie edukacji, pomoc psychologiczna, prawna, doradztwo zawodowe, asystent osoby 

 

− 

formule typu Najpierw mieszkanie 

 

o 

poradnictwa specjalistycznego, integracji osoby ze s  

− wsparcie w zakresie wczesnej interwencji kryzysowej m.in. poprzez: 

o  

o ym kryzysie 

psychicznym, 

o 

 

−  

Realizacja wskazanych typów projektów mo

niekonkurencyjnych, 

 

Oczekiwane rezultaty: 

−  

−  

− wzmocnienie funkcji rodziny; 

−  

 

 

Grupy docelowe: 

− -

wychowawczych; 

− 

 

−  

−  

− m kryzysie,; 

−  

−  

− ofiary przemocy, w tym przemocy w rodzinie i ich otoczenie; 
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−  

Beneficjenci: 

‒  

‒ 

 

‒ podmioty wy

 

i  

ch krajowych w 

tym zakresie.  

 procedurach 

 

 

zatrudnienia kobiet i  trudnej 

 

W celu wyboru ope

 Do przestrzegania zasad 

edyspozycje i 

monitorowania, ewentualnej kontroli czy ewaluacji. 

 

wykorzyst  

 zarówno na 

obszarów strategicznej inter
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Terytorialnych. 

.  

Nie 

geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

 

 

 

Lp. Nr 

identyfikacyjny 

 Jednostka 

miary 

Cel 

(2024) 

 

1. EECO01 

wsparciem  

osoby 0 Kontraktu Programowego dla 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

2. PLLCO01 

Liczba osób 

w zakresie 

wspierania rodziny i 

 

osoby 0 Kontraktu Programowego dla 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

 

 

 

 

Lp. Nr identyfikacyjny  Jednostka 
miary bazowa lub 

odniesienia 

Rok 
odniesie
nia 

(2029) danyc
h 

Uwagi 

1. PLLCR01 

Liczba dzieci i 

instytucjonaln  

w programie 

%  2021 

wskazane po 
uzgodnieniu ze 

zapisów 
Kontraktu 
Programowego 
dla 
Województwa 

CST20
21 
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Zachodniopom
orskiego. 
 

2. PLLCR02 

Liczba 
utworzonych w 
programie 
miejsc 

wspierania 
rodziny i pieczy 

projektu 

szt.  2021 

wskazane po 
uzgodnieniu ze 

zapisów 
Kontraktu 
Programowego 
dla 
Województwa 
Zachodniopom
orskiego. 
 

CST20
21 

 

 

 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(l) 163 Promowanie 
integracji 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 

tym osób 
najbardziej 

dzieci  

30 000 000 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(l) 01  dotacja 30 000 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(l) 03 Miejskie 
obszary 
funkcjonalne 

4 000 000 

 

6 EFS+ 
 

(l) 33 Brak 
ukierunkowania 
terytorialnego 

26 000 000 

 

 

Wymiar 6   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(l) 
podejmowane w 

30 000 000 



200 
 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

odpowiedzi na 
wyzwania 
wskazane w 
ramach semestru 
europejskiego 

 

Wymiar 7   

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 
regionu 

Cel 
 

Kod Kwota (EUR) 

6 EFS+ 
 

(l) 02 Projekty 

równouprawnienia 
 

30 000 000 
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VII. Priorytet 7  Fundusze Europejskie na rzecz partnerskiego Pomorza 

Zachodniego  

(i)  W

ch 

 

Interwencja w ramach funduszy 

a 

 

nki i mieszka Podstawowy model rozwojowy województwa w 

partnerstwach miejsko-wiejskich dostrzega szanse dla równomiernego rozwoju Pomorza Zachodniego, 

eczno-

gospodarczym poszczególnych obszarów. 

, -

wiejskimi i wiejskimi. bszarów funkcjonalnych, 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  

 

W , 

zakresie utraty -gospodarczych, 

-   w ich centrach 

wysok

 

wypracowania strategii terytorialnych

 

 

Planowane jest wsparcie projektów infrastruktury turystyki 

miejskich obszarów funkcjonalnych.  

 lub tras 

rowerowych realizowanych w perspektywie unijnej 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych. 



202 
 

miejskie obszary funkcjonalne planuje 

 instytucji 

kultury, przy szczególnym zwróceniu uwagi na realizacj   

e ntem projektu 

mieszkanek i 

 Ponadto w celu wsparcia rozwoju miejskich obszarów 

 go 

 

prace restauratorskie i konserwatorskie obiektów zabytkowych i o znaczeniu historycznym oraz obiektów 

, jak równ

innych obiektów o znaczeniu historycznym(wraz z otoczeniem) 

kulturalnych lub turystycznych. 

publicznych 

ewidencji lub rejestru zabytków. 

anych z transportem publicznym, w tym zakup niskoemisyjnego taboru transportu 

danego obszaru oraz . 

wsparcie  drogowych obszaru funkcjonalnego, przy 

, e wsparcie takie 

.  

wykluczeniu transportowemu osób z  

funkcjonalnego.  

Transport na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim.   

Z uwagi na wieloaspektowy rozwój obszarów funkcjonalnych, zasadne jest wsparcie oraz rozwój terenów 

 

, 

 

geerowskim, poprzez tworzenie centrów 

 

dydaktyczn

 w acy, w tym z inteligentnymi 

strategiach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ponadto w 

, zasadne jest wsparcie infrastruktury burs i internatów w 
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powiatach, w któr

cenie zawodowe i dalsze 

 

multimedialne, jest obecnie w placówkach edukacyjnych regionu ogran

stymulowania postaw innowacyjnych u dzieci  

wsparcie budowy, 

  

obszarów funkcjonalnych.  

 

komplementarnego wsparcia w ramach Priorytetu 6. Programu, w ramach którego finansowane 

EFS+ 

 

Wsparcie  poprzez 

edukacji 

odowego 

oraz dodatkowych przestrzeni edukacyjnych 

pozwala na udzielanie ukierunkowanego wsparcia, a tym samym odpowiedniego do zdiagnozowanych 

potrzeb. 

ii rozwoju ponadlokalnego lub strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych.  

Wszystkie nowo  

 

Kluczowe jest, aby wszystkie projekty infrastrukturalne 

 

 

Grupy docelowe:  

− mieszkanki i  
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Typy beneficjentów:  

− ,  ; 

− ;  

− instytucje kultury;  

− jednostki sektora finansów publicznych;  

− ; 

−  

 

i , o których 

tym zakresie.  

hanizmu racjonalnych 

 

 

nia rynkowe, 

 

pod Do przestrzegania zasad 

monitorowania, ewentualnej, kontroli, czy ewaluacji.  

 

wspólnych przepisów:   

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 
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regionalne, transgraniczne i transnarodowe:  

geograficzny programu regionalnego. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych: 

w , jak 

i kultury, zagospodarowania przestrzeni publicznych, 

 

: 

Lp. Nr 

identyfikacyjny  

 

 

 

Jednostka 

miary  

 

(2024)  

 

(2029)  

 

1. RCO 75 Wspierane strategie zintegrowanego 

rozwoju terytorialnego 

szt. 12 12 

 

 rezultatu: 

Lp. Nr 

identyfikacyjny 

 

 

Jednostka 

miary  

Rok 

odniesienia (2029)  danych 

Uwagi 

 xx5 Nie wybrano rezultatu z 

powodu braku 

w rozp.2021/1058 do 

zaplanowanej przez IZ 

interwencji. 

nd 1,00 0 1,00  

 

Kategorie interwencji 

Wymiar 1  zakres interwencji 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

7 EFRR 
 

(i)  020 Infrastruktura 

(w tym parki i 
obiekty 

 

11 000 000 

7 EFRR 
 

(i)  077 7 000 000 
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powietrza i 
 

7 EFRR 
 

(i)  090 Nowo 
wybudowane lub 
rozbudowane inne 
krajowe, regionalne 
i lokalne drogi 
dojazdowe 

20 000 000 

7 EFRR  
 

(i)  122 Infrastruktura 
na potrzeby 
szkolnictwa 
podstawowego i 

 

5 000 000 

7 EFRR 
 

(i)  124    
Infrastruktura na 
potrzeby 

szkolenia 
zawodowego oraz 

 

23 000 000 

7 EFRR 
 

(i)  165    
Ochrona, rozwój i 
promowanie 
publicznych 
walorów 
turystycznych i 

 

43 000 000 

7 EFRR 
 

(i)  166 Ochrona, 
rozwój i 
promowanie 
dziedzictwa 

w dziedzinie kultury 

40 000 000 

7 EFRR 
 

(i)  169 Inicjatywy na 
rzecz rozwoju 
terytorialnego, w 
tym przygotowanie 
strategii 
terytorialnych 

2 000 000 

 

Wymiar 2  forma finansowania 

Nr 

priorytetu 

Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

7 EFRR 
 

(i)  01  dotacja 151 000 000 

 

Wymiar 6  terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne 

Nr 

priorytetu 

Fundusz Kategoria 

regionu 

 Kod Kwota (w EUR) 

7 EFRR 
 

(i)  03 Miejskie 
obszary 
funkcjonalne 

151 000 000 

 

Wymiar 6   
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Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

      

 

Wymiar 7  17 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel 

 

Kod Kwota (w EUR) 

7 EFRR 

 

(i) 03-

 

151 000 000 

                                                             
17  
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VIII. Priorytet 8  Pomoc techniczna (EFRR)  

 

Interwencja w ramach funduszy: 

-

wszystkim na zapewnieniu skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 

ze ws

 

racowników i 

-2020 oraz 

uruchomienia i realizacji programów 2021-2027. 

po

administrowan

technicznej dla poszczególnych stanowisk pracy.  

W celu zapewnienia przestrzeg

-

edukacyjnych. W przypadku zasady równo
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zakresie

-p  

oraz innyc

 

doradczych, aby lepie

-

 

ci wsparcia projektów finansowanych z funduszy oraz 

Euro

niedyskryminacji (art. 2 TUE) poprzez prowadzenie kampan

internetoweg

 

-promocyjnych i prowadzeniem kampanii informacyjnych.  

wspierania celów 
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owiednich wytycznych dot. pomocy 

 

 

 kategoria interwencji 179  ;  

 kategoria interwencji 180  

 

 kategoria interwencji 181  ewaluacja i badania, gromadzenie danych: ewaluacja, badania, ekspertyzy, 

analizy;  

 kategoria interwencji 182  

odpowiednich partnerów: szkolenia dla pracowników i beneficjentów, pomoc w przygotowaniu 

 

koszt dofinansowania nie przekracza 200.000 EU

w rozliczeniach z beneficjentami pomocy technicznej. 

 

przepisów 

 

  

 ins  

 instytucje kluczowe z punktu widzenia realizacji Programu,  

 beneficjenci i potencjalni beneficjenci, 

 uczestnicy projektów i potencjalni uczestnicy projektów, 

 

gospodarczy. 

 

 

 art. 22 ust. 3 lit. 
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iki produktu 

 
Priorytet Fundusz Kategoria 

regionu 
Nr identyfi-
kacyjny [5] 

 Jednostk
a miary 

Cel 

(2024) 

Cel 

(2029) 

8 EFRR 
 

PLRO149 
finansowanych z PT 

szt. 316 1581 

8 EFRR 
 

PLRO150 
Liczba uczestników form 

szkoleniowych dla instytucji 
szt. 311 1556 

8 EFRR 
 

PLRO151 
Liczba przeprowadzonych 

ewaluacji 
szt. 1 7 

8 EFRR 
 

PLRO153 
sieci grup oraz innych 

z partnerami 

szt. 19 94 

8 EFRR 
 

PLRO155 
Liczba uczestników form 

szkoleniowych dla 
beneficjentów 

szt. 313 1563 

8 EFRR 
 

PLRO158 
-

promocyjnych o szerokim 
 

szt. 2 5 

 

 

 
Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 
Kod Kwota (EUR) 

8 EFRR  179  informacja i komunikacja 2 417 790 

8 EFRR  
180  

monitorowanie i kontrola 
43 520 225 

8 EFRR  
181  ewaluacja i badania, gromadzenie 

danych 
1 208 895 

8 EFRR  
182  

odpowiednich partnerów 
1 208 895 

 

 

Wymiar 7  18 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria regionu Kod Kwota (w EUR) 

8 EFRR  02-

 

48 355 805 

 

 

 

 

 

                                                             
18  
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IX. Priorytet 9  Pomoc techniczna (EFS+) 

 

Interwencja w ramach funduszy: 

-

wszystkim na zapewnieniu skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 

ze ws

 

pracowników i 

-2020 oraz 

uruchomienia i realizacji programów 2021-2027. 

p

administrowa

technicznej dla poszczególnych stanowisk pracy.  

W celu zapewnienia przestrze

-

edukacyjnych. W przypadku zasady równ
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zakres

-  

oraz inn

doradczych, aby lep

-

 

promocji. Priorytetowa jest poprawa widoczn

Eu

niedyskryminacji (art. 2 TUE) poprzez prowadzenie kamp

internetow

-promocyjnych i prowadzeniem kampanii informacyjnych.  

wspierania cel
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technicznej. Finansowanie 

 

iach interwencji w ramach funduszy:  

 kategoria interwencji 179   

 kategoria interwencji 180  

egorii; 

 kategoria interwencji 181  ewaluacja i badania, gromadzenie danych: ewaluacja, badania, ekspertyzy, 

analizy;  

 kategoria interwencji 182  

odpowiednich partnerów: szkolenia dla pracowników i beneficjentów, pomoc w przygotowaniu 

 

w rozliczeniach z beneficjentami pomocy technicznej. 

 

celowe:  

 

 instytucja Z  

  

 instytucje kluczowe z punktu widzenia realizacji Programu,  

 beneficjenci i potencjalni beneficjenci, 

 uczestnicy projektów i potencjalni uczestnicy projektów, 

 

gospodarczy. 
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Prioryte
t 

Fundus
z 

Kategori
a 
regionu 

Nr identyfi-
kacyjny [5] 

 Jednostk
a miary 

Cel 

(2024) 

Cel 

(2029) 

9 EFS+ 
e 

PLRO149 
finansowanych z PT 

szt. 153 763 

9 EFS+ 
e 

PLRO150 
Liczba uczestników form 

szkoleniowych dla instytucji 
szt. 208 1038 

9 EFS+ 
e 

PLRO151 
Liczba przeprowadzonych 

ewaluacji 
szt. 1 2 

9 EFS+ 
e 

PLRO155 
Liczba uczestników form 

szkoleniowych dla 
beneficjentów 

szt. 306 1531 

9 EFS+ 
e 

PLRO158 
-

promocyjnych o szerokim 
 

szt. 2 5 

 

 

 
Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 
Kod Kwota (EUR) 

9 EFS+  179  informacja i komunikacja 814 561 

9 EFS+  
180  

monitorowanie i kontrola 
14 662 088 

9 EFS+  
181  ewaluacja i badania, gromadzenie 

danych 
407 280 

9 EFS+  
182  

odpowiednich partnerów 
407 280 

 

Wymiar 6   

 

 

 

 

 

Wymiar 7  19 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Kod Kwota (w EUR) 

                                                             
19  

 z 
 

Nr priorytetu Fundusz Kategoria 

regionu 

Kod Kwota (EUR) 
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9 EFS+ 

 

02-

 

16 291 209 
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3. Plan finansowania 
 
Tabela 10.  

 

 

 
  

Fundusz 
Kategoria 
regionu 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ogółem 

          

Środki 
finansowe 
bez kwoty 

elastyczności 

Kwota 
elastyczności 

Środki 
finansowe bez 

kwoty 
elastyczności 

Kwota 
elastyczności 

  

EFRR 
Regiony 
słabiej 
rozwinięte 

0 192 011 040 199 440 654 208 264 531 217 450 276 95 024 737 95 024 739 100 039 735 100 039 735 1 207 295 447 

EFS+ 
Regiony 
słabiej 
rozwinięte 

0 64 175 109 66 678 831 69 652 899 72 752 578 31 815 418 31 815 418 33 511 848 33 511 848 403 913 949 

Ogółem   0 256 186 149 266 119 485 277 917 430 290 202 854 126 840 155 126 840 157 133 551 583 133 551 583 1 611 209 396 
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Tabela 11.  
 

Cel polityki 
lub pomoc 
techniczna 

Priorytet 

Podstawa 
obliczenia 
wsparcia 

Unii 

Fundusz 
Kategoria 
regionu 

Wkład Unii 
Wkład Unii 

 (kwoty zaokrąglone) 
Wkład krajowy 

Ogółem 
Stopa 

dofinansowania 

Ogółem 
Bez kwoty 

elastyczności 
Kwota 

elastyczności 
ogółem 

wkład 
publiczny 

wkład 
prywatny 

          a=b+c b c d=e+f e f g=d+a h=a/g 

1 1 
Ogółem 

EFRR Regiony słabiej 
rozwinięte 226 400 000 189 820 224,00 36 579 776,00 39 962 344 9 590 963,00 

30 371 
381,00 266 362 344 

85% 

2 2 
Ogółem 

EFRR Regiony słabiej 
rozwinięte 268 190 771 224 858 800,00 43 331 971,00 47 338 922 18 935 569,00 

28 403 
353,00 315 529 693 

85% 

2 3 
Ogółem 

EFRR Regiony słabiej 
rozwinięte 80 000 000 67 074 284,00 12 925 716,00 14 120 970 14 120 970,00 0,00 94 120 970 

85% 

3 4 
Ogółem 

EFRR Regiony słabiej 
rozwinięte 228 303 739 191 416 373,00 36 887 366,00 40 298 377 40 298 377,00 0,00 268 602 116 

85% 

4 5 
Ogółem 

EFRR Regiony słabiej 
rozwinięte 205 045 133 171 915 694,00 33 129 439,00 36 192 951 30 402 079,00 5 790 872,00 241 238 084 

85% 

4 6 
Ogółem 

EFS+ Regiony słabiej 
rozwinięte 387 622 740 324 930 343,00 62 692 397,00 68 420 112 47 894 078,00 

20 526 
034,00 456 042 852 

85% 

5 7 
Ogółem 

EFRR Regiony słabiej 
rozwinięte 151 000 000 126 602 711,00 24 397 289,00 26 647 059 25 847 647,00 799 412,00 177 647 059 

85% 

PT 8 
Ogółem 

EFRR Regiony słabiej 
rozwinięte 48 355 804 40 542 887,00 7 812 917,00 8 535 386 8 108 617,00 426 769,00 56 891 190 

85% 

PT 9 
Ogółem 

EFS+ Regiony słabiej 
rozwinięte 16 291 209 13 656 340,00 2 634 869,00 2 875 596 2 731 816,00 143 780,00 19 166 805 

85% 

Ogółem     EFRR 
Regiony słabiej 

rozwinięte 1 207 295 447 1 012 230 973,00 195 064 474,00 213 096 009 147 304 222 65 791 787 1 420 391 456 
85% 

Ogółem     EFS+ 
Regiony słabiej 

rozwinięte 403 913 949 338 586 683,00 65 327 266,00 71 295 708 50 625 894 20 669 814 475 209 657 
85% 

Suma 
całkowita         1 611 209 396 1 350 817 656,00 260 391 740,00 284 391 717 197 930 116 86 461 601 1 895 601 113 

85% 
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4. Warunki podstawowe 
 

 

Tabela 12: Warunki podstawowe  

Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

Skuteczne mechanizmy 
monitorowania rynku 

 
 

EFRR 
FS 
EFS+ 
EFMRA 
FST 
FAM,  
IZGW 

FBW 

zastosowanie do 

wszystkich celów 

 

Tak  Kryterium 1  T http://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU201
90002019/U/D20192019Lj.p
df 
 

dyrektyw, UZP przygotowuje co 3 lata 
sprawozdania z monitorowania sytemu 

sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach 

informacje o wynikach kontroli prowadzonych 
przez Prezesa UZP. 

Kryterium 2  T 

dotycz
zamówienia. Zgodnie jednak z aktualnym 

 
Kryteria 3,4 
i 5. 

T 
dyrektyw, UZP przygotowuje co 3 lata 
sprawozdania z monitorowania sytemu 

sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach 
z TED oraz 

informacje o wynikach kontroli prowadzonych 
przez Prezesa UZP. Ponadto UZP publikuje na 
swojej stronie roczne raporty z funkcjonowania 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002019/U/D20192019Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002019/U/D20192019Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002019/U/D20192019Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002019/U/D20192019Lj.pdf
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

Biuletyny Informacyjne. W przypadku powstania 
w toku kontroli prowadzonej przez UZP 

do zmowy przetargowej UZP przekazuje 

 

skuteczne stosowanie 
 

EFRR 
FS 
EFS+ 
EFMRA 
FST 
Nie 
dotyczy 
FAM, 
IZGW i 
FBW 

zastosowanie do 
wszystkich celów 

 

Tak Kryterium 1 T http://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU200
41231291/U/D20041291Lj.p
df  
 
 
 

Zgodnie z art. 31b pkt 2) ustawy z dnia 30 
awach 

stronie internetowej informacji o decyzjach KE 

7 ust. 5 ustawy, 

pomocy. 
Kryterium 2 T 

(a w zakresie pomocy publicznej w sektorze 
- Minister Rolnictwa i 

UOKiK opiniuje projekty programów 
pomocowych i pomocy indywidualnej, w tym 

strukturalnych, notyfikuje je KE, reprezentuje 
oraz 

gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywana 
 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041231291/U/D20041291Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041231291/U/D20041291Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041231291/U/D20041291Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041231291/U/D20041291Lj.pdf
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

Skuteczne stosowanie i 

podstawowych 

EFRR 

FS 

EFS+ 

EFMRA 

FST 

FAM 

IZGW 

FBW 

zastosowanie do 
wszystkich celów 

 

Tak Kryterium 1 T 
zapewni stosowanie i 

KPP w ramach programu 
Fundusze Europejskie dla 
Pomorza Zachodniego 
2021-2027.  
 

Jednolita procedura dotyczy weryfikacji 

wniosku o dofinansowanie jak i trakcie realizacji 

IP/IW/IZ/Rzecznika Funduszy UE (w przypadku 

programów finansowanych z EFMRA, FAM, 

 odpowiednik). 

W przypadku potwierdzenia naruszenia 

 

tj. RPO, PIP, Rzecznika Praw Pacjenta lub/i 

polityki informacyjnej w ww. obszarze. 

Kryterium 2 T 

w zakresie przygotowania rocznej zbiorczej 

skarg, w celu rozpatrzenia przez KM Programu. 

odniesieniu do 
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

Konwencji ONZ o 

prawach osób 

2010/48/WE 

EFRR 

FS 

EFS+ 

EFMRA 

FST 

FAM 

IZGW 

FBW 

zastosowanie do 

wszystkich celów 

 

Tak Kryterium 1 T https://dziennikustaw.gov.p

l/MP/rok/2021/pozycja/218  

 
 

zapewni stosowanie i 

KPON w ramach programu 
Fundusze Europejskie dla 
Pomorza Zachodniego 
2021-2027.  
 
 

Strategia na rzecz Osób z 

-

ciowej polityki krajowej 

 

− 

 

− 

celów (mierników) i podmiotów 

odp

 

− zapewnienie gromadzenia danych w 

 

− ustanowienie mechanizmów monitoringu 

 

− 
nia planów 

oraz zgodnego z postanowieniami 
Konwencji o prawach osób 

standardów, stosownie do uzgodnionych 
zapisów Strategii. 

Kryterium 2 

i 3 

T programów 

Programu obo

projektów z KPON oraz skarg, w celu 

rozpatrzenia przez KM Programu. KM decyduje 

https://dziennikustaw.gov.pl/MP/rok/2021/pozycja/218
https://dziennikustaw.gov.pl/MP/rok/2021/pozycja/218
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

esieniu do 

 

dofinansowanie, jak i w trakcie realizacji 

IP/IW/IZ z KPO

IP/IW/IZ/Rzecznika Funduszy UE (w przypadku 

programów finansowanych z EFMRA, FAM, 

faktyczny i rozstrzyga o 

W przypadku potwierdzenia naruszenia KPON, 

gramu odpowiedzialna jest 

w ww. obszarze. 
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

 

 

specjalizacji 

EFRR Rozwijanie i 

wzmacnianie 

i innowacyjnych  oraz 

wykorzystywanie 

zaawansowanych 

technologii 

 

Rozwijanie 

zakresie inteligentnej 

specjalizacji, 

transformacji 

 

Tak Kryterium 1 T RIS3 WZP 2030 
https://smart.wzp.pl/sites/d
efault/files/pliki/ris3_wzp.p
df  
 
Polityka Gospodarcza 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 
https://smart.wzp.pl/sites/d
efault/files/pliki/polityka_go
spodarcza_wz_2021_0.pdf  
 

Województwo 
Zachodniopomorskie 

 
https://smart.wzp.pl/intelig
entne-
specjalizacje/warunkowosc-
cp1 
 

 

Na poziomie krajowym 
zostanie wykazane w Umowie Partnerstwa.  
 
Na poziomie regionalnym: 

województwie zachodniopomorskim: 

−  
o kadrowy 

kreowaniu potrzeb w zakresie 
 

o 
 

o 
pozyskiwania specjalistycznej 
wiedzy i informacji, 

−  
o 

 
o 

korzystania ze wsparcia 
wyspecjalizowanych podmiotów. 

 

zachodniopomorskim: 
o Wysokie koszty technologii ICT, 
o 

kompetencji kadr, 
o 

 
o 

 
 

iejskimi. 

https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

    

Kryterium 2 T Regulamin Organizacyjny 

Województwa 
Zachodniopomorskiego 

https://bip.wzp.pl/sites/bip.
wzp.pl/files/articles/regorg0
6122021.pdf  

 

RIS3 WZP 2030 

https://smart.wzp.pl/sites/d
efault/files/pliki/ris3_wzp.p
df  

 

Polityka Gospodarcza 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 

https://smart.wzp.pl/sites/d
efault/files/pliki/polityka_go
spodarcza_wz_2021_0.pdf  

 

Województwo 
Zachodniopomorskie 

 

https://smart.wzp.pl/intelig
entne-

Na poziomie krajowym 
zostanie wykazane w Umowie Partnerstwa.  
 
Na poziomie regionalnym: 

 

− 

Zachodniopomorskiego wspierany przez 

ewaluacji i aktualizacji RIS3 WZ oraz 

jego ewentualne modyfikacje. Tworzy 

odkrywania.  

− 

Specjalizacji. Jego dzia
funkcjonowania oparta jest m.in. na 
koordynowaniu procesu wyznaczania i 

odkrywania w województwie 
zachodniopomorskim. 

https://bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/regorg06122021.pdf
https://bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/regorg06122021.pdf
https://bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/regorg06122021.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

specjalizacje/warunkowosc-
cp1 
 

Kryterium 3 T RIS3 WZP 2030 

https://smart.wzp.pl/sites/d
efault/files/pliki/ris3_wzp.p
df  
 
Baza wiedzy o Pomorzu 
Zachodnim 
http://eregion.wzp.pl  
 

 
Województwo 
Zachodniopomorskie 

 
https://smart.wzp.pl/intelig
entne-
specjalizacje/warunkowosc-
cp1 

Na poziomie krajowym 
zostanie wykazane w Umowie Partnerstwa.  
 
Na poziomie regionalnym: 
 

mierze z czterech komponentów: 

− Komponent horyzontalny  
monitorowania realizacji czterech 
strategicznych celów horyzontalnych. Do 

 

− Komponent specjalizacyjny  jego 
zadaniem jest identyfikacja, weryfikacja i 
ocena inteligentnych specjalizacji Pomorza 
Zachodniego oraz monitorowanie ich 

 

−  

alnego programu 
operacyjnego.  

− Komponent benchmarkingowy  
 benchmarking w wymiarze europejskim i 

specjalizacji Pomorza Zachodniego z 
innymi regionami UE na poziomie NUTS-2. 
 

Kryterium 4 T RIS3 WZP 2030 Na poziomie krajowym 
zostanie wykazane w Umowie Partnerstwa.  

https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
http://eregion.wzp.pl/
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

https://smart.wzp.pl/sites/d
efault/files/pliki/ris3_wzp.p
df  
 
Polityka Gospodarcza 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 
https://smart.wzp.pl/sites/d
efault/files/pliki/polityka_go
spodarcza_wz_2021_0.pdf   
 

Województwo 
Zachodniopomorskie 

 
https://smart.wzp.pl/intelig
entne-
specjalizacje/warunkowosc-
cp1 
 
Inteligentne Specjalizacje 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 
http://smart.wzp.pl/intelige
ntne-specjalizacje  

 
Na poziomie regionalnym: 

 

− W województwie 
wieloetapowego, ewolucyjnego 

analizami rynkowymi i statystycznymi, 
wnego 

-gospodarczego 
 

− 

wszystkich potencjalnych interesariuszy.  

− 

rozwój innowacji. 

− 
PPO dla poszczególnych inteligentnych 

 
Kryterium 5 T 

Województwo 
Zachodniopomorskie 

 
https://smart.wzp.pl/intelig
entne-
specjalizacje/warunkowosc-
cp1 
 

Na poziomie krajowym 
zostanie wykazane w Umowie Partnerstwa.  
 

regionalnym: 

− 
 

−  

https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
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RIS3 WZP 2030 

https://smart.wzp.pl/sites/d
efault/files/pliki/ris3_wzp.p
df 
 
Polityka Gospodarcza 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 

https://smart.wzp.pl/sites/d
efault/files/pliki/polityka_go
spodarcza_wz_2021_0.pdf 

− 
otoczenia biznesu  

− 

prace rozwojowe  

− Opracowanie bazy informacyjnej na temat 
-

badawczej w regionie  

− Organizacja warsztatów o charakterze 

technologii  

− 
nauki i biznesu  

− 
-

gospodarczych  

− Opracowanie regionalnego planu 
rekomendowanych interdyscyplinarnych 

inteligentne specjalizacje regionu 

− 
takich podmiotów jak centra transferu 
technologii 

https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
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Kryterium 6 T Polityka Gospodarcza 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 

https://smart.wzp.pl/sites/d
efault/files/pliki/polityka_go
spodarcza_wz_2021_0.pdf  

 

Województwo 
Zachodniopomorskie 

 
https://smart.wzp.pl/intelig
entne-
specjalizacje/warunkowosc-
cp1 
 
RIS3 WZP 2030 

https://smart.wzp.pl/sites/d
efault/files/pliki/ris3_wzp.p
df  
 
Program ochrony 

zachodniopomorskiego 
2030 
http://eregion.wzp.pl/sites/
default/files/pos_wz_2030.p
df  
 
Polityka ekologiczna 
województwa 
zachodniopomorskiego 
http://eregion.wzp.pl/sites/
default/files/polityka_ekolo
giczna_2021_wojewodztwa
_zachodniopomorskiego_0.
pdf 

Na poziomie krajowym 
zostanie wykazane w Umowie Partnerstwa.  
 

Pomorzu Zachodnim: 
 

− Transformacja w kierunku gospodarki o 
- Gress, Step, 

Friendly House,  Farmying). 

− Transformacja cyfrowa i w kierunku 
- -

Zdrowie, e-Produkcja, e-Turystyka, Cyfrowe 

-Up Regions, 
Projekt Transfarm 4.0). 

− Transformacja w kierunku gospodarki 
neutralnej klimatycznie 
(Zachodniopomorski Program 

hybrydowych, budynki pasywne, 
planowanie przestrzenne OZE, Program 

Mile, Projekt More, Projekt Envisum, 
wsparcie energetyki odnawialnej, I Szczyt 
Klimatyczny). 

− Transformacja w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej (2021 Rokiem 
Ekologicznym, Inicjatywa  Modelowy 
Zielony Region, Strategia Rozwoju 

 
 

https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/pos_wz_2030.pdf
http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/pos_wz_2030.pdf
http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/pos_wz_2030.pdf
http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/polityka_ekologiczna_2021_wojewodztwa_zachodniopomorskiego_0.pdf
http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/polityka_ekologiczna_2021_wojewodztwa_zachodniopomorskiego_0.pdf
http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/polityka_ekologiczna_2021_wojewodztwa_zachodniopomorskiego_0.pdf
http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/polityka_ekologiczna_2021_wojewodztwa_zachodniopomorskiego_0.pdf
http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/polityka_ekologiczna_2021_wojewodztwa_zachodniopomorskiego_0.pdf
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    Kryterium 7 T 
Zagranicznej Województwa 
Zachodniopomorskiego 
http://eregion.wzp.pl/strate
gie/priorytety-wspolpracy-
zagranicznej-wojewodztwa-
zachodniopomorskiego   
 
Polityka Gospodarcza 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 
https://smart.wzp.pl/sites/d
efault/files/pliki/polityka_go
spodarcza_wz_2021_0.pdf   
 

zez 
Województwo 
Zachodniopomorskie 

 
https://smart.wzp.pl/intelig
entne-
specjalizacje/warunkowosc-
cp1    
 
RIS3 WZP 2030 
https://smart.wzp.pl/sites/d
efault/files/pliki/ris3_wzp.p
df  

Na poziomie krajowym 
zostanie wykazane w Umowie Partnerstwa 
 

− 

inteligentnych specjalizacji, m.in. w sferze 

rozwoju, czy regionalnych strategiach 
energetycznych. 

− Region aktywnie wspiera inicjatywy 

rzecz budowy efektywnego ekosystemu 
 

− Z kolei na pograniczu niemieckim 
prowad
promowaniem atrakcji kulturowych jako 

gospodarczego.  

− 
-

turystycznej. 

− Projek
dla Województwa programów 

 

− Interreg V A Meklemburgia pomorze Przednie 
/ Brandenburgia / Polska,  

− -2020,  

− -
2020, 

− a 2014-2020  

− Interreg Europe 2014-2020. 
 

http://eregion.wzp.pl/strategie/priorytety-wspolpracy-zagranicznej-wojewodztwa-zachodniopomorskiego
http://eregion.wzp.pl/strategie/priorytety-wspolpracy-zagranicznej-wojewodztwa-zachodniopomorskiego
http://eregion.wzp.pl/strategie/priorytety-wspolpracy-zagranicznej-wojewodztwa-zachodniopomorskiego
http://eregion.wzp.pl/strategie/priorytety-wspolpracy-zagranicznej-wojewodztwa-zachodniopomorskiego
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/polityka_gospodarcza_wz_2021_0.pdf
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/inteligentne-specjalizacje/warunkowosc-cp1
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
https://smart.wzp.pl/sites/default/files/pliki/ris3_wzp.pdf
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1.2.Krajowy lub 

regionalny plan sieci 

szerokopasmowej 

EFRR Udoskonalanie 

 

Tak Kryterium 1 T https://mc.bip.gov.pl/progr

amy-realizowane-w-

mc/narodowy-plan-

szerokopasmowy.html  

Narodowy Plan Szerokopasmowy w zakresie 

celów Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz 

 

 

roku 2020, 

 

modernizacji 

Gb/s, dla wszystkich 

gospodarstw domowych do roku 2025, 

najmniej 1 Gb/s dla wszystkich miejsc 

-gospodarczego do roku 2025; 

d) 

). 

https://mc.bip.gov.pl/programy-realizowane-w-mc/narodowy-plan-szerokopasmowy.html
https://mc.bip.gov.pl/programy-realizowane-w-mc/narodowy-plan-szerokopasmowy.html
https://mc.bip.gov.pl/programy-realizowane-w-mc/narodowy-plan-szerokopasmowy.html
https://mc.bip.gov.pl/programy-realizowane-w-mc/narodowy-plan-szerokopasmowy.html
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Kryterium 2 T 

kryterium w zakresie modeli interwencji 

wsparcie inwestycji szerokopasmow

-komercyjne) 

instrumenty zwrotne i pomoc zwrotna, 

partnerstwo publiczno-prywatne oraz 

 

Kryterium 3 T 

inwestycje szerokopas

-

prawnych w telekomunikacyjnym procesie 

regulacyjnej krajowego organu regulacyjnego 

dla rynku telekomunikacyjnego  Prezesa 

 oraz 

organu ochrony konkurencji  

Ochrony Konkurencji i Konsumentów  do 

ogólnokrajowych kampanii informacyjnych 
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wspie

 

Kryterium 4 T 

krajowego punktu kontaktowego do spraw 

rozwoju sieci szerokopasmowych. 

Kryterium 5 T M

rynku telekomunikacyjnego  

 

2.1.Ramy strategiczne 

polityki na rzecz 

wsparcia renowacji 

energetycznej 

budynków 

mieszkalnych i 

niemieszkalnych 

EFRR, FS Wspieranie 

energetycznej i 

redukcji emisji gazów 

cieplarnianych 

Nie Kryterium 1 N  

rekomendowanym renowacji budynków, a 

realizacji renowacji: 1. scenariusz szybkiej i 

termomodernizacji etapowej, 3. scenariusz 



234 
 

Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

budynków, do których przedstawiono wykaz 

podejmowanie i przeprowadzanie renowacji 

 wytyczne 

wsparcia renowacji budynków w Polsce. DSRB 

 

Kryterium2 N  

Europejskiej w dniu 30 grudnia 2019 r. Krajowy 

plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-

2030. Ponadto, w dniu 16 czerwca 2021 r., za 

UE, przekazano do Dyrekcji Generalnej ds. 

Energii (DG ENER) Komisji Europejskiej 

dokument pn. Informacja w sprawie metod i 

 art. 7, 7a i 7b dyrektywy 2012/27/UE 

- 

których mowa w art. 7a oraz 7b ww. dyrektywy. 

W wymienionych dokumentach zawarto 



235 
 

Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

ci w zakresie 

do 31 grudnia 2030 r. 

sektorze energii 
EFRR, FS Wspieranie 

energetycznej i 

redukcji emisji gazów 

cieplarnianych 

Wspieranie energii 

odnawialnej zgodnie 

Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(UE) 2018/2001 , w 

niej kryteriami 

rozwoju 

Tak Kryterium 1 

i 2 

T https://www.gov.pl/web/ak

tywa-panstwowe/krajowy-

plan-na-rzecz-energii-i-

klimatu-na-lata-2021-2030-

przekazany-do-ke  

KPEiK zawie

 

KPEiK wyznacza cele klimatyczno-energetyczne 

na 2030 r. : 

• 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w 

porównaniu do 2005 r., 

• 21-

unijnych, w tym na 

 

• 

w porównaniu z prognozami PRIMES2007, 

•  56-

produkcji energii elektrycznej 

energetyczno-

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030-przekazany-do-ke
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030-przekazany-do-ke
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030-przekazany-do-ke
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030-przekazany-do-ke
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030-przekazany-do-ke
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2.3. Skuteczne 

wspieranie 

wykorzystania energii 

odnawialnej w 

poszczególnych 

 

EFRR, FS Wspieranie energii 

odnawialnej zgodnie 

z dyrekt

Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(UE) 2018/2001, w 

niej kryteriami 

rozwoju 

Tak Kryterium 1 T Ustawa z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.

nsf/download.xsp/WDU201

50000478/U/D20150478Lj.p

df  

 

Ustawa z dnia 17 grudnia 

2020 r. o promowaniu 

wytwarzania energii 

elektrycznej w morskich 

farmach wiatrowych (Dz. U. 

2021 poz. 234): 

https://isap.sejm.gov.pl/isap

.nsf/download.xsp/WDU202

10000234/U/D20210234Lj.p

df  

 

• est aukcyjny 

system wsparcia. W ramach aukcji OZE 

zakontraktowano w l. 2016-2018 - ok. 2000 

MW, w 2019 r.  ok. 3000 MW, w 2020 - ok. 

2500 MW oraz ok. 2500 MW w 2021 r. 

udzielania pomocy publicznej w systemie 

aukcyjnym oraz systemach FIT/FIP. 

• Systemy cen i premii gwarantowanych 

OZE w technologii biogazowej, 

biomasowej oraz hydroenergetycznej.  

• Prosumencki system opustów oparty o 

rozliczenia energii z mikroinstalacji w 

ramach net-meteringu. 

• 

wsparcie dla 1200 MW. W lipcu 2021 r. 

Kolejna, poszerzona o nowe elementy, tj. 

elektrycznych czy magazyny energii jest w 

trakcie przygotowania.   

• Programy "Energia Plus" dla 

dedykowany rolnikom. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000478/U/D20150478Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000478/U/D20150478Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000478/U/D20150478Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000478/U/D20150478Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000234/U/D20210234Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000234/U/D20210234Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000234/U/D20210234Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000234/U/D20210234Lj.pdf
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• 

skokowy przyrost mocy zainstalowanej 

celów energetyczno-klimatycznych. 

Kryterium 2 T 

Energii z dnia 18 maja 2017 

warunków technicznych 

instalacji do sieci (Dz. U. 

2017 poz. 1084), 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.

nsf/download.xsp/WDU201

70001084/O/D20171084.pd

f  

Promowaniu rozwoju OZE w zakresie produkcji 

 

• Rozpo

 

• 

- 

kontynuacja do 2029 r. 

• 

transformacji sektora w Polsce w 

eczna wersja ww. 

 

• Ponadto programy wsparcia 

inwestycyjnego w zakresie indywidualnych 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001084/O/D20171084.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001084/O/D20171084.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001084/O/D20171084.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001084/O/D20171084.pdf
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"Czyste powietrze" oraz inne programy 

 

2.4.Skuteczne ramy 

katastrofami. 

EFRR, FS Wspieranie 

zmian klimatu i 

zapobiegania ryzyku 

i 

ekosystemowego 

Tak Kryterium 1 T  Streszczenie istotnych elementów krajowej 

 

1) 

szacowanie,  

2)  

3)  

4)  

5) 

 

6) 

gospodarki, mienia infrastruktury i 

 

Kryterium 2 

i 3 

T  Streszczenie istotnych elementów krajowej 

 

1) cele strategiczne, 

2) 

strategicznych i redukcji ryzyka 

3) 

 

kryzysowego dla faz: zapobieganie i 

przygotowanie  
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4) 

faz: reagowanie i odbudowa 

5) 

zape  

−  

− zestawienie organów odpowiedzialnych na 

odp. poziomie administracyjnym kraju  

− 

tym ochrony infrastruktury krytycznej,  

− 

monit

ostrzegania i alarmowania 

−  

− 

medycznej i ewakuacji z obszarów 

 

− zasady oraz tryb oceniania i 

dokumentowania szkód 

− procedury uruchamiania rezerw 

strategicznych 

− priorytety ochrony i odtwarzania 

infrastruktury krytycznej 

− finansowanie. 

2.5. Aktualizowane 

planowanie 

koniecznych inwestycji 

w sektorze wodno-

 

EFRR, FS 

do wody oraz 

gospodarki wodnej 

Nie    

ograniczenia strat wody przeznaczonej do 

ja

ludzi wraz z wykazem inwestycji wymaganych 
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2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. W 

zty 

wskazanych inwestycji, w tym koszty 

wieku i planów amortyzacji. W Programie 

z 

 

 

inf

 

2.6. Aktualizowane 

planowanie w zakresie 

gospodarowania 

odpadami 

EFRR, FS Wspieranie  

transformacji w 

kierunku  gospodarki 

i gospodarki 

 

Tak Kryterium 1 T  

KPGO 2022. 

Link do Krajowego planu 

gospodarki odpadami 2022 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.

nsf/download.xsp/WMP201

60000784/O/M20160784.pd

f  

KPGO 2022 z nowo dodanym w 2021 r. 

odpadami komunalnymi dla poszczególnych 

powstawania.  

 

-PIB), 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160000784/O/M20160784.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160000784/O/M20160784.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160000784/O/M20160784.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160000784/O/M20160784.pdf
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Link do aktualizacji KPGO  - 

inwestycyjnej 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WMP202
10000509/O/M20210509.pd
f  

od

wytwarzanych w Polsce odpadów komunalnych 

w perspektywie lat 2019-2035.  

o na podstawie danych 

 

gospodarki odpadami komunalnymi i 

 

Kryterium 2 T 

poprzez  KPGO 2022 

Link do Krajowego planu 

gospodarki odpadami 2022 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.

nsf/download.xsp/WMP201

60000784/O/M20160784.pd

f  

29 grudnia 2016 r. w 

owego 

sposobu selektywnego 

zbierania odpadów, w tym zakresu rzeczowego 

i terytorialnego selektywnego zbierania oraz 

potrzeby nowych systemów zbiórki. W wyniku 

wprowadzenia jednolitych standardów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

sposobu selektywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów. 

 podstawie 

przeprowadzonej analizy potrzeb w zakresie 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000509/O/M20210509.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000509/O/M20210509.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000509/O/M20210509.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000509/O/M20210509.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160000784/O/M20160784.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160000784/O/M20160784.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160000784/O/M20160784.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160000784/O/M20160784.pdf
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zbierania wybranych frakcji 

odpadów 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.

nsf/download.xsp/WDU201

70000019/O/D20170019.pd

f  

 

Ministra Klimatu i 

2021 r. w sprawie sposobu 

selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU202
10000906/O/D20210906.pd
f  

PSZOK wraz z punktami napraw i wymiany 

zakresie. 

Kryterium 3 T 

KPGO 2022 

Link do aktualizacji KPGO  - 

inwestycyjnej 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WMP202
10000509/O/M20210509.pd
f  

-PIB oraz 

opracowany i opublikowany w roku 2021 

zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, 

infrastruktury selektywnego zbierania odpadów 

oraz instalacji do przetwarzania odpadów. Po 

przeprowadzonych analizach zidentyfikowano 

jako priorytetowe instalacje do recyklingu oraz 

pows

finansowania kosztów eksploatacji i utrzymania 

instalacji w kraju. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000019/O/D20170019.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000019/O/D20170019.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000019/O/D20170019.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000019/O/D20170019.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000906/O/D20210906.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000906/O/D20210906.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000906/O/D20210906.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000906/O/D20210906.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000509/O/M20210509.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000509/O/M20210509.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000509/O/M20210509.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000509/O/M20210509.pdf
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Kryterium 4 T 

ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o 

odpadach, KPGO 2022, 

2022, 

WPGO 

Link do Krajowego planu 

gospodarki odpadami 2022 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.

nsf/download.xsp/WMP201

60000784/O/M20160784.pd

f  

Link do aktualizacji KPGO  - 

inwestycyjnej 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WMP202
10000509/O/M20210509.pd
f  

gospodarki odpadami reguluje  ustawa z 14 

poziomie krajowym i wojewódzkim. WPGO 

uni

 ocena luki 

inwestycyjnej - zawiera oszacowanie potrzeb na 

moce przerobowe instalacji w skali kraju. 

WPGO), w których procesie przyjmowania 

 

W uzasadnionych przypadkach  KPGO 2022 

gospodarki odpadami, tj. w zakresie: lokalizacji 

PSZOKów; instalacji dla odpadów medycznych i 

podziemnych wyrobiskach górniczych, np. z 

niebezpiecznych np. z procesów oczyszczania 

spalin. 

priorytetowych w 

przypadku koniecznych 

EFRR,FS Wzmacnianie ochrony 

i zachowania 

przyrody, 

biologicznej oraz 

Tak Kryterium 1 T Link do dokumentu: 

gospodarki na terenach siedlisk gatunków 

przyrodniczych  i poprawie ich ochrony w 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160000784/O/M20160784.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160000784/O/M20160784.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160000784/O/M20160784.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20160000784/O/M20160784.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000509/O/M20210509.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000509/O/M20210509.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000509/O/M20210509.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000509/O/M20210509.pdf


244 
 

Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

dofinansowanie unijne 

zielonej infrastruktury, 

w tym na obszarach 

miejskich, oraz 

ograniczanie 

wszelkich rodzajów 

zanieczyszczenia 

http://www.gdos.gov.pl/file

s/artykuly/5073/PAF_icon.p

df  

• zachowanie siedlisk przyrodniczych i 
populacji gatunków, w tym: 

− ekstensywna gospodarka rolna, rybacka i 

 

− zabezpieczenie/odtworzenie miejsc 

rozrodu gatunków chronionych 

− wykup gruntów  

• odtwarzanie zdegradowanych siedlisk i 
 

− powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk 

− 

hydrologicznego  

− zwalczanie gatunków 

ekspansywnych/obcych 

−  

− 

ekologicznych 

− 
 

• 
obszarami Natura 2000: 

− 

ochronnych /planów ochrony wszystkich 

obszarów Natura 2000 

− monitoring sieci Natura 2000 

− badania i dz
komunikacji dot. ochrony obszarów sieci 
Natura 2000 

− budowa /rozwój infrastruktury turystycznej 

obszarach sieci Natura 2000. 
3.1.Kompleksowe 

planowanie transportu 

EFRR i FS Rozwój odpornej na 

zmiany klimatu, 

inteligentnej, 

bezpiecznej, 

Nie Kryterium 1 N  

Transportu do 2030 r., oraz stosownych 

http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/PAF_icon.pdf
http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/PAF_icon.pdf
http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5073/PAF_icon.pdf
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na odpowiednim 

poziomie intermodalnej sieci 

TEN-T  

 

Rozwój i 

udoskonalenie 

odpornej na zmiany 

klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej 

poziomie krajowym, 

regionalnym i 

lokalnym, w tym 

sieci TEN-T oraz 

transgranicznej 

prz

Modelu Ruchu. 

Kryterium 2 N  

dokumentem 

Kryterium 3 N   poprzez m.in. 

Transportu do 2030 r., oraz stosownych 

swym zakresem inwestycje w korytarze sieci 

bazowej TEN-T 

Kryterium 4 N  

inwestycje poza korytarzami sieci bazowej TEN-

T 

Kryterium 5 N  

przekazywanie informacji do KE w oparciu o 

TMS w 

Polsce o statusie zabudowy ERTMS na 

infrastrukturze kolejowej 

Kryterium 6 N  

Transportu do 2030 r. i stosownych 

swym zakresem kwestie transportu 

multimodalnego 
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Kryterium 7 N  

rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 

tym 

dokumentem 

Kryterium 8 N  

 2030 wraz ze stosownymi dokumentami 

drogowego. 

Kryterium 9 N  

programów utrzymaniowych w odniesieniu do 

 

4.1.Ramy strategiczne 

polityki na rzecz 

aktywnych polityk 

rynku pracy 

EFRR 
 
EFS+ 

EFRR 

zatrudnienia poprzez 
rozwój infrastruktury 

wspieranie ekonomii 
 

EFS+ 
pu do 

wszystkich osób 

Tak Kryterium 1 T 
zapewnia Indywidualny 

-art. 
34a Ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU200
40991001/U/D20041001Lj.p
df 

 
 od 

a 
bez pracy, miejsce zamieszkania, 

bezrobotnego oraz w wywiadzie (w tym z 
wykorzystaniem kwestionariusza 
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gwarancji dla 

bezrobotnych oraz 

w niekorzystnej 
sytuacji  na rynku 

osób biernych 

poprzez promowanie 
samozatrudnienia i 

 
 
Modernizacja 

rynków pracy celem 
oceny i 
przewidywania 
zapotrzebowania na 

zapewnienia 
terminowej i 
odpowiednio 
dopasowanej pomocy 
i wsparcia na rzecz 
dostosowania 

kwalifikacji 
zawodowych do 
potrzeb rynku pracy 
oraz na rzecz 

pracy 

na 60 dni w celu monitorowania sytuacji i 

rozmowy telefonicznej lub wymiany informacji 
 

Kryterium 2 T 
zapewnia Ustawa z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (art. 4 ust. 1 pkt 
7 lit. e) 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU200
40991001/U/D20041001Lj.p
df 
 
Centralna Baza Ofert Pracy 
http://oferty.praca.gov.pl/  

przekazywana do internetowej bazy ofert pracy 

Baza Ofert Pracy (CBOP). CBOP to 

ich 
organizowanych w instytucjach publicznych 

przez pracodawców. CBOP jest zintegrowana z 
innymi systemami takimi jak Wortal PSZ 
(psz.praca.gov.p1), praca.gov.pl, SyriuszStd 
(wykorzystywanym przez powiatowe urz
pracy), WUP Viator (wykorzystywanym przez 

komputera, tabletu i smartfona. 
Kryterium 3 T 

zapewnia:  

http://oferty.praca.gov.pl/
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Ustawa z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 

 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU200
40991001/U/D20041001Lj.p
df 
 
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 
r. o Radzie Dialogu 

nego i innych 
instytucjach dialogu 

 
https://isap.sejm.gov.pl/isap
.nsf/download.xsp/WDU201
50001240/U/D20151240Lj.p
df 
 

dnia 22 lipca 2011 r. w 

Ochotniczych Hufców Pracy 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU201
11550920/O/D20110920.pd
f  

 
1. 

m.in. przedstawiciele wszystkich 
reprezentatywnych organizacji 

terytorialnego i przedstawiciele nauki. 

funkcjonowania PSZ, prowadzone na 

 
2. 

otoczenia prawnego rynku pracy, jego 

wprowadzanie zmian p
aktywnych polityk rynku pracy przed ich 

w tej instytucji dialogu.  
3. Rola Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich 

 

Kryterium 4 T  kryterium 
zapewnia Ustawa z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 

art.22) i Ustawa z dnia 29 
czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej . 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU200

aktywizowanych bezrobotnych w rozbiciu na 
s. pracy 

wybranych form aktywizacji bezrobotnych 
realizowanych przez PUP, finansowanych z 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111550920/O/D20110920.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111550920/O/D20110920.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111550920/O/D20110920.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111550920/O/D20110920.pdf
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40991001/U/D20041001Lj.p
df 
 
https://www.gov.pl/web/ro
dzina/efektywnosc-form-
promocji-zatrudnienia 
https://psz.praca.gov.pl/ryn
ek-pracy/statystyki-i-
analizy/bezrobocie-
rejestrowane  

Funduszu Pracy. Kluczowe mierniki to 
 

W POWER 2014-2020 realizowany jest projekt 

podstawowych form aktywizacji zawodowe 

 

internetowej corocznie katalog podstawowych 
form aktywizacji zawodowej rozumianych jako 

art. 4 ust. 11 pkt 2 lit b i c ustawy  
O

 
Kryterium 5 T 

zapewnia: 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 

50 ust. 1,art. 53) 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU200
40991001/U/D20041001Lj.p
df 
 

dnia 22 lipca 2011 r. w 
h 

Ochotniczych Hufców Pracy 
(Dz. U. z 2011 r., poz. 920) 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU201

osób: 
 

aktywizacji zawodowej, podnoszenia 

pracodawców).  
 Ochotniczych Hufców Pracy -

edukacyjne i wychowawcze jednostek OHP oraz 

kompetencji, kwalifikacji czy zawodu, zdobycie 
zatrudnienia.  
 ych w konkursach 

na szczeblu centralnym i regionalnym (projekty 

regionalnym  -WUP). Rodzaje wsparcia z EFS dla 

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane
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11550920/O/D20110920.pd
f 
 

dnia 20 sierpnia 2009 r. w 
h 

przez bezrobotnych (Dz. U. z 
2009 r., poz. 1160) 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU200
91421160/O/D20091160.pd
f 
 

dnia 11 kwietnia 2014 r. w 
sprawie przygotowania 

U. z 2014 r., poz. 497) 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU201
40000497/O/D20140497.pd
f  

2014-

Priorytetów POWER 2014-2020. 
 

biznes  Wsparcie w starcie", realizowanego 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

4.3.Ramy strategiczne 

polityki na rzecz 

szkolenia na wszystkich 

szczeblach 

EFRR 

EFS+ 

EFRR 

Poprawa równego 

Tak Kryterium 1 

i 2 

T Link do dokumentów: 

https://efs.mein.gov.pl/zinte

growana-strategia-

umiejetnosci-2030-czesc-

ogolna/  

 

 

https://www.gov.pl/web/ed

ukacja-i-

nauka/zintegrowana-

 

1. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

2030 r.), 

2. Zintegrowane

 Priorytet 4. Zbudowanie 

efektywnego systemu diagnozowania i 

informowania o obecnym stanie i 

 

3. 

 Obszar 

a VI Doradztwo zawodowe, 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000497/O/D20140497.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000497/O/D20140497.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000497/O/D20140497.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000497/O/D20140497.pdf
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

infrastruktury, w tym 

poprzez wspieranie 

online 

EFS+: 

i szkolenia oraz ich 

pracy  w tym przez 

pozaformalnego i 

nieformalnego, w celu 

wspierania nabywania 

kluczowych, w tym w 

zakresie 

kompetencji 

cyfrowych, oraz przez 

wspieranie 

wprowadzania 

dualnych systemów 

szkolenia i 

przygotowania 

zawodowego 

strategia-umiejetnosci-

2030-czesc-szczegolowa--

dokument-przyjety-przez-

rade-ministrow  

efektywnych mechanizmów informowania 

o zapotrzebowaniu na zawody, kwalifikacje 

regionalnym. 

Ponadto: 

1. w zakresie kryterium 1: prognoza 

zapotrzebowania na pracowników w 

krajowym i wojewódzkim rynku pracy,  

2. w zakresie kryterium 1a: system 

monitorowania Ekonomicznych Losów 

Absolwentów ELA,  monitoring karier 

absolwentów publicznych i niepublicznych 

 

Kryterium 3 T Link do dokumentów: 

https://efs.mein.gov.pl/zinte

growana-strategia-

umiejetnosci-2030-czesc-

ogolna/  

 

https://www.gov.pl/web/ed

ukacja-i-

nauka/zintegrowana-

strategia-umiejetnosci-

2030-czesc-szczegolowa--

dokument-przyjety-przez-

rade-ministrow  

Ramy st  

1. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

2030 r.),  

2. 

  Priorytet 1. Podnoszenie 

 

3. Zinte

 Obszar 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

 

Wspieranie uczenia 

elastycznych 

podnoszenia i zmiany 

kwalifikacji dla 

wszystkich, z 

zakresie 

kompetencji 

cyfrowych, lepsze 

przewidywanie zmian 

i zapotrzebowania na 

podstawie potrzeb 

rynku pracy, 

zawodowej  i 

zawodowej 

 

Wspieranie równego 

 

Ponadto:  

a) 

 

Narodowej w sprawie ogólnych celów i 

 

b) 

 

Kryterium 4 T Link do dokumentów: 

https://efs.mein.gov.pl/zinte

growana-strategia-

umiejetnosci-2030-czesc-

ogolna/  

 

https://www.gov.pl/web/ed

ukacja-i-

nauka/zintegrowana-

strategia-umiejetnosci-

2030-czesc-szczegolowa--

dokument-przyjety-przez-

rade-ministrow  

 

1. 

 Priorytet 5. Wypracowanie 

wej w zakresie rozwoju 

 

2. 

 wszystkie Obszary 

podmiotów kluczowych dla realizacji 

3.  

 

https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

a, w 

odniesieniu do grup w 

niekorzystnej sytuacji, 

od wczesnej edukacji i 

opieki nad dzieckiem 

przez ogólne i 

i szkolenie, po 

edukacyjnej dla 

wszystkich i 

z 

mi 

3. Ustawie o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji  

(Koordynacja funkcjonowania 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji), 

4. Ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji 

 art. 4c 

 

a)  

b) sektorowe rady do spraw kompetencji. 

szczeblu krajowym i regionalnym w zakresie 

 

Kryterium 5 T Link do dokumentów: 

https://efs.mein.gov.pl/zinte

growana-strategia-

umiejetnosci-2030-czesc-

ogolna/  

 

https://www.gov.pl/web/ed

ukacja-i-

nauka/zintegrowana-

strategia-umiejetnosci-

2030-czesc-szczegolowa--

dokument-przyjety-przez-

rade-ministrow  

 

1. 

 Priorytet 5. Wypracowanie 

e rozwoju 

monitorowanie Zintegrowanej Strategii 

 

2. 

 

realizacji Zintegrowanej Strategii 

polityki 

 

3. Ustawie o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji  

(Koordynacja funkcjonowania 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji), 

https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

4. Ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji 

 art. 4c 

 

a)  

b) sektorowe rady do spraw kompetencji. 

Ponadto: 

a) 

Kwalifikacji, 

b) 

cji na 

szczeblu krajowym i regionalnym w 

 

Kryterium 6 T Link do dokumentów: 

https://efs.mein.gov.pl/zinte

growana-strategia-

umiejetnosci-2030-czesc-

ogolna/  

 

https://www.gov.pl/web/ed

ukacja-i-

nauka/zintegrowana-

strategia-umiejetnosci-

2030-czesc-szczegolowa--

dokument-przyjety-przez-

rade-ministrow  

 

1. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

2030 r.),  

2. Zintegrowanej Strategii 

 Priorytety: 1. Podnoszenie 

ywnego 

systemu diagnozowania i informowania o 

obecnym stanie i zapotrzebowaniu na 

 

3. 

 Obszary 

https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

podstawowe, przekrojowe i zawodowe 

VI Doradztwo zawodowe; VIII Planowanie 

. 

Ponadto: 

a) funkcjonowanie Uniwersytetów Drugiego i 

Trzeciego Wieku, 

b) 

 

c) - 

 

d) program Senior+. 

Kryterium 7 T Link do dokumentów: 

https://efs.mein.gov.pl/zinte

growana-strategia-

umiejetnosci-2030-czesc-

ogolna/  

 

https://www.gov.pl/web/ed

ukacja-i-

nauka/zintegrowana-

strategia-umiejetnosci-

2030-czesc-szczegolowa--

dokument-przyjety-przez-

rade-ministrow  

 

1. ustawie Karta Nauczyciela  

zawodowego nauczycieli, 

2. 

Narodowej w sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

w 

kierowania nauczycieli na szkolenia 

 

3. 

nauce  

https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

gospodarka finansowa uczelni (m.in. 

 

4. i 2030 

 Priorytety: 2. Rozwijanie i 

 

5. 

wa)  Obszary 

w edukacji formalnej  

p  

Kryterium 8 T Link do dokumentów: 

https://efs.mein.gov.pl/zinte

growana-strategia-

umiejetnosci-2030-czesc-

ogolna/  

 

https://www.gov.pl/web/ed

ukacja-i-

nauka/zintegrowana-

strategia-umiejetnosci-

2030-czesc-szczegolowa--

dokument-przyjety-przez-

rade-ministrow  

 

1. 

 

2. 

formach pozaszkolnych, 

3. 

Narodowej ws. warunków, jakie musi 

 

4. 

 Priorytety: 2 Rozwijanie i 

upowszechnianie kultu

https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://efs.mein.gov.pl/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-ogolna/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-strategia-umiejetnosci-2030-czesc-szczegolowa--dokument-przyjety-przez-rade-ministrow
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

 

5. 

 Obszary 

w edukacji formalnej  

 

Ponadto funkcjonowanie: 

a) Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej,  

b) Narodowego Centrum Nauki, 

c) Sieci  

d)  

e) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 

4.4.Krajowe ramy 

strategiczne polityki na 

ograniczenia ubóstwa 

EFRR: 

EFS + 

EFRR  

-

gospodarczego 

marginalizowanych, 

gospodarstw 

domowych o niskich 

dochodach oraz grup 

w niekorzystnej 

sytuacji, w tym osób o 

szczególnych 

Tak Kryterium 1 T  Diagnoza w Krajowym Programie 

makroregionów, stopnia urbanizacji, typów 

gospodarstw domowych. W diagnozie 

cji wczesnej i 
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

zintegrowanym 

mieszkaniowe 

 

EFS+: 

Wspieranie 

szans, 

niedyskryminacji i 

aktywnego 

uczestnictwa, oraz 

do zatrudnienia, w 

niekorzystnej sytuacji 

sytuacja cudzoziemców - 

 

- 

miejscu zamieszkania a domy pomocy 

mieszkania chronione. Przy opracowaniu 

oraz sprawozdaniach resortowych. 

Kryterium 2 T   

• 

 

•  

• 

innych 

funkcjonowaniu, 

• 

 

• wspieraniu integracji cudzoziemców 

migrantów oraz ich integracji na rynku 

pracy. 

instytucjonalnej do opieki rodzinnej i 

deinstytucjonalizacji zgodnie z dokumentem 
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

pn. Ogólnoeurop

 

Kryterium 3 T  

z zakresu poszczególnych obszarów Strategia 

realizowana w obszarach:  

1. opieki nad dzieckiem, w tym z 

 

2. opieki nad osobami starszymi i przewlekle 

somatycznie i psychicznie chorymi, 

3.  wsparcia osób z 

 

4. wsparcia osób bezdomnych, 

 

1. 

 

2. rozwój lokalnych i zindywidualizowanych 

 

3. 

 

4. zabezpieczenie u

 

5. rozwój mieszkalnictwa treningowego i 

wspomaganego 



260 
 

Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

6. 

 funkcja 

 

7. wprowadze

asystencji osobistej. 

Kryterium 4 T  KPPUiWS 

obywatelskiego i interesariuszy problematyki 

tematycznych grup eksperckich dla obszarów: 

rodzina i dziecko, os. starsze, os. z 

psychicznymi, os. bezdomne i cudzoziemcy. 

 

partnerstwie i przy udziale wszystkich 

 

 

wojewódzkich i lokalnych. Dane do 
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

 

4.6. Ramy strategiczne 

polityki na rzecz opieki 

zdrowotnej i opieki 

 

EFRR 

EFS+ 

EFRR: 

Zapewnienie 

opieki zdrowotnej i 

wspieranie 

systemów 

opieki zdrowotnej, w 

tym podstawowej 

opieki zdrowotnej, 

oraz wspieranie 

przechodzenia od 

opieki 

instytucjonalnej do 

opieki rodzinnej i 

 

 

EFS+: 

oraz opieki 

skoncentrowanej na 

osobie,  w tym opieki 

Tak Kryterium 1 T  

https://www.gov.pl/web/zd

rowie/zdrowa-przyszlosc-

ramy-strategiczne-rozwoju-

systemu-ochrony-zdrowia-

na-lata-2021-2027-z-

perspektywa-do-2030 

 

potrzeb zdrowotnych (MPZ) w zmienionej 
formule (mapa wraz 

wyników analiz.  
Analizy przedstawione w mapie potrzeb 
zdrowotnych z jednej strony sta
systemu ochrony zdrowia, 

szczególnie istotne, tak
 

Polskiej i na terenie województw, tj. regionalne 

nej. W czerwcu 

zamieszczone dane statystyczne i analizy w 

ództw. 

Kryterium 2 T 

Paper 2021+ w obszarze zdrowia. Obecna 

rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

zdrowotnej; 

modernizacja 

systemów ochrony 

socjalnej, w tym 

do ochrony socjalnej, 

ze szczególnym 

dzieci i grup w 

niekorzystnej sytuacji; 

poprawa 

tj. ramy strategiczne deinstytucjonalizacji w 

obszarze opieki nad osobami starszymi oraz 

osobami z zaburzeniami psychicznymi. 

Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki 

strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia 

na lata 2021-  

procesów, rozwoju i finansów. Celem tej polityki 

publicznej jest zapewnienie obywatelom 

równego i adekwatnego do potrzeb 

nowoczesny i efektywny system ochrony 

zdrowia. 

Obecnie w analizach epidemiologicznych coraz 

 

Kryterium 3 T 

 

Dokument 

rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-

, zawiera ramy 

strategiczne  deinstytucjonalizacji w obszarze 

opieki nad osobami starszymi oraz osobami z 
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Warunki podstawowe Fundusz dotyczy EFMRA) 
 

warunku 
podstawowego 

 

Kryteria kryteriów 
 

Odniesienie do 
odpowiednich 
dokumentów 

 

Uzasadnienie 
 

zaburzeniami psychicznymi stanowi

 

 

− w zakresie opieki nad osobami starszymi  

seniorów i ich opiekunów (rozwój zasobów 

kadrowych, rozwój form opieki dziennej, 

domowej oraz innowacyjnych form opieki, 

wsparcie opiekunów nieformalnych i 

 

− w zakresie opieki psychiatrycznej  do 

instytucjonalnej do opieki rodzinnej i 

psychiatrii i innych specjalizacji 

psychicznego, zmiana organizacji 

zakresu opieki psychiatrycznej i inwestycje 

infrastrukturalne). 

 

5. Instytucje programu 
 

 

Tabela 13: Instytucje programu  
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Instytucje programu  Nazwa instytucji [500]  
za kontakty [200]  

E-mail [200]  

 
Zachodniopomorskiego 

Olgierd Geblewicz marszalek@wzp.pl 

Komisji  
Ministerstwo Finansów Mateusz Morawiecki kancelaria@mf.gov.pl 

W stosownych przypadkach, podmiot 

od Komisji w przypadku pomocy 
technicznej na podstawie art. 36 ust. 5 

przepisów  

- - - 

wydatków w 

 
 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

 

 

wie wspólnych przepisów  

 

procentowych)  
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6. Partnerstwo 

  
 

 

procesie przygotowania programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ). 

partnerstw

Europejskich w rozwój regionalny na Pomorzu Zachodnim, a utrzymanie faktycznego partnerstwa realizowane 

 

Etap programowania 

-gospodarczy, 

nków interwencji FEPZ na bardzo wczesnym etapie prac  na 

 

partnerz -2027, 

hodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ) 

- -2027, jak i 

Partnerstwa). Rozwi

 nia kooperacji 

-2027 

znaczenia terytorialnego wymiaru interwencji Funduszy Europejskich.    

Partnerzy zostali zaproszeni do prac Grupy roboczej ds. przygotowania FEPZ, 

-

sierpniu 2021 r.  
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−  u 2021 r. i otwartym dla wszystkich, którzy 

 

−  

 

-

Województwa do przedstawionych uwag. 

regionalnego -

2027 w regionie (https://fepz.wzp.pl

uruchomieniem nowego okresu programowania UE.   

 

projektu FEPZ   Województwa 24 stycznia 2022 r. i skierowanego do konsultacji  

 

Uwagi do projektu 

internetowej (https://fepz.wzp.pl). Dyskusja na temat zakresu i kierunków interwencji zaplanowanych w FEPZ 

wanej w trybie zdalnym 16 lutego 2022 r. konferencji konsultacyjnej. W 

022 r.). Ponadto 

lutego 2022 r.) oraz Zachodniopomor  

wództwa 

 i 

 

Zaa  

 

https://fepz.wzp.pl/
https://fepz.wzp.pl/
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Komitetu 

-

 

ewaluacji oraz realizac

istracyjnych 

FEPZ. 

Etap ewaluacji 

Partnerzy u

ewaluacyjnych oraz raportów  

 

by i wyzwania, które same 

obywatelskiego. 

 



268 
 

7.  

 
 

 

 

Informowanie o Programie stanowi element krajowego systemu komunikacji marki Fundusze Europejskie, 

.  

-gospodarczymi i  beneficjentami Programu.  

Programu. 

 

 

Cele: 

 

 

− 

Europejskie, w tym poprzez 

dofinansowania projektów; 

− wsparcie beneficjentów w realizacji projektów, w tym w zakresie komunikowania nt. projektów; 

− twa zachodniopomorskiego na temat 

efektów Funduszy Europejskich w regionie, ich pozytywnego znaczenia dla rozwoju Pomorza 

;  

−  realizowanych przy pomocy 

Programu  

 

 

 

 

Grupy docelowe: 

 

− 

zakresie rewitalizacji, podmioty lecznicze,  

− 

; 
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− , . 

: 

 

trendów konsumpcji mediów przez poszczególne grupy odbiorców.  

 

Komunikacji Programu.  

 

 

− ; 

− 

; 

− wydarzenia informacyjne i promocyjne; 

− ; 

− -video; 

− ekrany LCD;  

− portal Funduszy Europejskich  wspólna platforma internetowa dla wszystkich programów; 

− serwis internetowy Programu; 

−  

adzeniu promocji 

 

 

 

 

wyniesie 3 252 350 euro. 
 
Monitoring i ewaluacja 
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8. 

 kosztami 
 

  
 

 

 

przepisów 
TAK NIE 

 

 

   

 

 

  

 

 


