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I GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

1.1 Projekty badawczo–rozwojowe przedsiębiorstw
Tworzenie, rozwój i wdrożenie technologii i 

innowacji w zakresie B+R WZS

1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach
Tworzenie, rozwój i wdrożenie technologii i 

innowacji w zakresie B+R WZS

1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej
Tworzenie, rozwój i wdrożenie technologii i 

innowacji w zakresie B+R WZS

1.4 Wdrażanie wyników prac B+R
Tworzenie, rozwój i wdrożenie technologii i 

innowacji w zakresie B+R WZS

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych 

specjalizacji Innowacyjne inwestycje MSP WZS

1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia Innowacyjne inwestycje MSP WZS

1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego 

(SOM) Innowacyjne inwestycje MSP WZS

1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego 

Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) Innowacyjne inwestycje MSP WZS

1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe Instrumenty finansowe WZS

1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Infrastruktura rozwoju gospodarczego WZS

1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego Infrastruktura rozwoju gospodarczego WZS

1.12 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla 

Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Infrastruktura rozwoju gospodarczego WZS

1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów 

Samorządowych Infrastruktura rozwoju gospodarczego WZS

1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym
Promocja przedsiębiorstw w wymiarze 

krajowym i międzynarodowym WZS

1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw
Promocja przedsiębiorstw w wymiarze 

krajowym i międzynarodowym WZS

1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu
Specjalistyczne wsparcie i doradztwo dla 

MSP WZS

1.17 Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju Instrumenty finansowe WZS

II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 



2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany 

klimatu

Infrastruktura drogowa/infrastruktura 

transportowa (miejska)/infrastruktura 

energetyczna WZS

2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany 

klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 

Infrastruktura drogowa/infrastruktura 

transportowa (miejska)/infrastruktura 

energetyczna WZS

2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany 

klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 

Infrastruktura drogowa/infrastruktura 

transportowa (miejska)/infrastruktura 

energetyczna WZS

2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany 

klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych 

Infrastruktura drogowa/infrastruktura 

transportowa (miejska)/infrastruktura 

energetyczna WZS

2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Termomodernizacja WZS

2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Termomodernizacja WZS

2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Termomodernizacja WZS

2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT 

dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Termomodernizacja WZS

2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi Odnawialne źródła energii WZS

2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Odnawialne źródła energii WZS

2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii
Infatstruktura energetyczna WZS

2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii Infrastruktura energetyczna WZS

III OCHRONA ŚRODOWISKA I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

3.1 Ochrona zasobów wodnych Infrastruktura przeciwpowodziowa WZS

3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym Infrastruktura przeciwpowodziowa WZS

3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego
Zabezpieczenie przed niekorzystymi 

zmianami pogodowymi WZS

3.4 Adaptacja do zmian klimatu
Zabezpieczenie przed niekorzystymi 

zmianami pogodowymi WZS

3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych Infrastruktura wodno-kanalizacyjna WZS

3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków Infrastruktura wodno-kanalizacyjna WZS

3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi Gospodarowanie odpadami WZS

3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi Gospodarowanie odpadami WZS

IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA

4.1 Dziedzictwo kulturowe Infrastruktura dziedzictwa kulturowego WZS

4.2 Wzmocnienie instytucji kultury Infrastruktura kultury WZS



4.3 Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona przyrody WZS

4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody Ochrona przyrody WZS

4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację Ochrona przyrody WZS

4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu Infrastruktura ochrony przyrody WZS

4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt Infrastruktura ochrony przyrody WZS

4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego Ochrona przyrody WZS

4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Infrastruktura turystyki i uzdrowiska WZS

V ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) Infrastruktura drogowa WZS

5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Infrastruktura drogowa WZS

5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla KKB 

Obszaru Funkcjonalnego Infrastruktura drogowa WZS

5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych Infrastruktura drogowa WZS

5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych Infrastruktura transportowa (kolejowa) WZS

5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych Infrastruktura transportowa (kolejowa) WZS

5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, 

utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z 

systemami zarządzania ruchem Infrastruktura transportowa (wodna) WZS

IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA

 9.1 Infrastruktura zdrowia Infrastruktura ochrony zdrowia WZS

9.2 Infrastruktura społeczna Infrastruktura społeczna WZS

9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów 

miejskich i wiejskich. Rewitalizacja WZS

9.4 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie 

podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Infrastruktura edukacyjna  WZS

9.5 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie 

podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych
Infrastruktura edukacyjna  WZS

9.6 Ośrodki popularyzujące naukę Infrastruktura edukacyjna  WZS

9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych Infrastruktura edukacyjna  WZS

9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego Infrastruktura edukacyjna  WZS

9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych Infrastruktura edukacyjna  WZS

9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych
Rozwój elektronicznych usług publicznych WZS



analiza ekonomiczno-finansowa WZS

ocena oddziaływania na środowisko WZS

pomoc publiczna WZS

budownictwo liniowe WZS

budownictwo kubaturowe WZS

tworzenie i wdrażanie 

oprogramowania/systemów 

informatycznych WZS

wycena wartości niematerialnych i prawnych 

- autorskich praw majątkowych, prawa 

pokrewne, licencji, koncesji, prawa do 

wynalazków, patentów, znaków 

towarowych, wzorów użytkowych oraz 

zdobniczych, know-how WZS

wycena oprogramowania komputerowego i 

licencji WZS

kosztorysowanie i wycena robót 

budowlanych i inżynieryjnych WZS

informatyka WZS

elektronika WZS

elektrotechnika, teletechnika WZS

maszyny, urządzenia, aparatura 

przemysłowa oraz wycena ich  wartości WZS

-


