Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego
na lata 2014 -2020
Główne założenia
Słupsk, 21.04.2015

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Akademii Pomorskiej w Słupsku

Obszar programu



Dostępne w Polsce PROGRAMY UE
w okresie 2014-2020

SZEŚĆ programów krajowych:
1) PO Infrastruktura i Środowisko
2) PO Inteligentny Rozwój
3) PO Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
4) PO Polska Cyfrowa
5) PO Rozwój Obszarów Wiejskich
6) PO Rybactwo i Morze
Szesnaście programów regionalnych = 16 x RPO

Więcej o krajowych PO oraz RPO WP na stronie Biura Funduszy
Zewnętrznych AP: http://apsl.edu.pl/bfz/

INFORMACJE PODSTAWOWE –



Regionalny Program Operacyjny [RPO]
Województwa Pomorskiego [WP] na lata 2014 -2020

Projekt SZOOP tzn. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO,
po uzgodnieniach treści RPO z KE,
Zarząd WP zatwierdził 11 marca 2015r.
[konsultacje - tydzień]

Alokacja w RPO WP środków funduszy UE = 1 864 811 698 EURO
w tym:
EFRR = 1 340 249 168 EURO [projekty "twarde", cross finanncing]
EFS = 524 562 530 EURO [projekty „miękkie”, cross finanncing]



INFORMACJE PODSTAWOWE –
Regionalny Program Operacyjny [RPO]
Województwa Pomorskiego [WP] na lata 2014 -2020

Tryby aplikowania i wyboru projektów:
1) konkursowy
2) pozakonkursowy -przedsięwzięcia wymienione w sektorowych Reg.
Programach Strategicznych [RPS]; objęte Porozumieniami- Zintegrowane
Porozumienia Terytorialne [w tym ZPT dla MOF Słupska]
SZOOP określa także m.in.:
- typy/rodzaje możliwych projektów
- jakie projekty będą preferowane [tzn. że w konkursie uzyskają większą liczb punktów]
- określenie rodzaju beneficjenta = kto jest uprawniony do złożenia aplikacji
- wymagane wskaźniki mierzalne [np. liczba studentów, powierzchnia użytkowa
wybudowanych obiektów, itp.]
- czy może być cross financing
- czy wsparcie będzie udzielane i na jakiej podstawie w przypadku pomocy publicznej
[unijna lub krajowa podstawa prawna- np. de minimis, Rozporz. Min Infr. I Rozwoju w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjne w ramach RPO – jeszcze brak publikacji]

Osie priorytetowe
Regionalnego Programu Operacyjnego WP:

1. Komercjalizacja wiedzy
2. Przedsiębiorstwa
3. Edukacja
4. Kształcenie zawodowe
5. Zatrudnienie
6. Integracja
7. Zdrowie
8. Konwersja
9. Mobilność
10. Energia
11. Środowisko
12. Pomoc techniczna

– 139 860 877 euro
– 174 647 688 euro
– 119 579 843 euro
– 68 677 620 euro
– 225 468 821 euro
– 114 306 948 euro
– 104 975 500 euro
– 159 013 250 euro
– 357 213 312 euro
– 214 951 001 euro
– 120 909 938 euro
– 65 206 918 euro

Wstępny harmonogram konkursów

Dziękuję za uwagę :)
Barbara Podruczna - Mocarska
Kierownik
Biuro ds Funduszy Zewnętrznych

Oś priorytetowa 1 Komercjalizacja Wiedzy
Działanie 1.1 EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw
Preferowane będą projekty:
1) partnerskie, wzmacniające współpracę sieciową,
2) wynikające z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu,
3) z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji
szkodliwych substancji do środowiska,
4) w przypadku dużych firm podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami
pozarządowymi i instytucjami badawczymi,
5) powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej i Infrastruktury
Badawczej

Typy projektów:
1)opracowanie lub zlecenie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i / lub organizacyjnych
(badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone
wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji,
2) wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań
technicznych,
3) budowa, rozbudowa, przebudowa, zakup wyposażenia laboratoriów /działów B+R+I w przedsiębiorstwach,
4) nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej
nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą.

Typ beneficjenta:
Przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z:
- innymi przedsiębiorcami,
- jednostkami naukowymi,
- szkołami wyższymi,
- IOB,
- izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,
- organizacjami pozarządowymi,
- innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych
programów pomocowych

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 tys. PLN.

Przewidziana kwota na działanie : 83 217 222 euro

Oś priorytetowa 1 Komercjalizacja Wiedzy
Działanie 1.2 TANSFER WIEDZY DO GOSPODARKI

Cel szczegółowy: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.
Preferowane będą projekty:
1) partnerskie, wzmacniające współpracę sieciową,
2) wynikające z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu,
3) z udokumentowanym prywatnym wkładem finansowym,
4) powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej i Infrastruktury
Badawczej

Typy projektów:
1) przebudowa, remont i / lub zakup wyposażenia infrastruktury jednostek sfery B+R+I na potrzeby realizacji wspólnych
projektów wdrożeniowych przez innowacyjne przedsiębiorstwa pod warunkiem udziału finansowania prywatnego a także
laboratoriów badawczo – rozwojowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą pod warunkiem obiektywnego braku możliwości
wykorzystania ( np. w ramach współpracy sieciowej ) posiadanej przez wnioskodawcy istniejącej infrastruktury dla
realizacji planowanych prac z zakresu B+R,
2) projekty badawczo – rozwojowe realizowane z udziałem pracowników jednostek naukowych / doktorantów/ jednostek
naukowych w partnerstwie z przedsiębiorstwami ( w tym tworzeniel living labów ) zmierzające do komercjalizacji wyników
badań przez przedsiębiorstwo.

Typ beneficjenta:
jednostki naukowe lub szkoły wyższe w ewentualnych partnerstwach z:
- innymi jednostkami naukowymi,
- innymi szkołami wyższymi,
- przedsiębiorcami,
- IOB,
- jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi,
- związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych
programów pomocowych i powinien wynosić nie więcej niż 85%.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN

Przewidziana kwota na działanie: 20 979 132 euro

Dziękuję za uwagę :)
Emilia Simonowicz
Biuro ds Funduszy Zewnętrznych

OŚ PRIORYTETOWA 3 - EDUKACJA
Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1) Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.
2) Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej

PREFEROWANE PROJEKTY:
W zakresie tworzenia trwałych miejsc edukacji przedszkolnej:
1) realizowane w partnerstwie kilku samorządów lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
/publiczno-społecznego,
2) uzgodnione w ramach Zintegrowanych Programów Terytorialnych,
3) identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, ujęciu wielosektorowym
w oparciu o wspólną strategię działania,
4) zapewniające trwałość efektów przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.
W ramach wdrażania kompleksowego wspomagania przedszkoli (projekty łączące działania skierowane
do nauczycieli, dzieci oraz ich opiekunów prawnych), tj. :
1) partnerskie, w tym przede wszystkim realizowane przez organy prowadzące szkoły / przedszkola
z co najmniej jednym z następujących podmiotów: organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne/
szkoły wyższe, instytucje kultury.
2) realizowane z wykorzystaniem technologii i usług cyfrowych.
l

OŚ PRIORYTETOWA 3 - EDUKACJA
3.1 Edukacja przedszkolna

TYPY PROJEKTÓW :
1) Projekty w zakresie tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego ( w tym przedszkoli przyzakładowych,
integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego), w oparciu o analizę bieżących i prognozowanych
potrzeb, w szczególności obejmujące:
- adaptację/remont pomieszczeń,
- zakup i montaż wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- bieżące funkcjonowanie nowego miejsca wychowania przedszkolnego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
- wsparcie towarzyszące w postaci pracy środowiskowej z opiekunami prawnymi dzieci, przy zaangażowaniu instytucji
pomocy i integracji społecznej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na
rozwój dziecka.
2) Projekty podnoszące jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, wyłącznie jako
uzupełnienie działań dotyczących tworzenia miejsc, w szczególności poprzez:
a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne
dzieci, tj.: zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe( matematyczne , języki obcych); zajęcia edukacyjne
rozbudzające kreatywność i innowacyjność oraz umiejętności społeczne, zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze
(zajęcia specjalistyczne np.: logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne oraz gimnastyka korekcyjna);
b) doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie prowadzenia zajęć,
o których mowa w pkt a), wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących rozszerzenia oferty ośrodków wychowania
przedszkolnego ( kursy i szkolenia, studia podyplomowe, sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, współpracę
ze specjalistycznymi ośrodkami.

OŚ PRIORYTETOWA 3 - EDUKACJA
Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna

TYP BENEFICJENTA:
1) organy prowadzące szkoły i przedszkola,
2) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
3) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4) instytucje edukacyjne,
5) szkoły wyższe,
6) organizacje pozarządowe,
7) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
8) instytucje rynku pracy,
9) instytucje pomocy i integracji społecznej,
10)instytucje kultury,
11)pracodawcy/przedsiębiorcy.

POZIOM DOFINANSOWANIA UE : 85%
WKŁAD WŁASNY: 15 %
MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 50 000,00 PLN
KWOTA PRZEWIDZIANA NA DZIAŁANIE: 33 063 826 euro

OŚ PRIORYTETOWA 3 - EDUKACJA
Działanie 3.2 Edukacja ogólna

CEL SZCZEGÓŁOWY :
Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej.
PREFEROWANE PROJEKTY :
1) partnerskie, w tym przede wszystkim realizowane przez organy prowadzące szkoły z co najmniej
jednym spośród następujących podmiotów:
- organizacje pozarządowe,
- instytucje edukacyjne/szkoły wyższe,
- instytucje kultury,
- instytucje rynku pracy/instytucje pomocy i integracji społecznej (w zakresie doradztwa edukacyjno zawodowego),
2) realizowane z wykorzystaniem technologii i usług cyfrowych.
Działanie 3.2 Edukacja ogólna
1) PODDZIAŁANIE 3.2.1. JAKOŚĆ EDUKACJI OGÓLNEJ
2. PODDZIAŁANIE 3.2.2. WSPARCIE UCZNIA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEGO

OŚ PRIORYTETOWA 3 - EDUKACJA
Działanie 3.2 Edukacja ogólna

TYPY PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.1 JAKOŚĆ EDUKACJI OGÓLNEJ :
1) Projekty obejmujące min. 1 rok szkolny ukierunkowane na podniesienie jakości edukacyjnej ogólnej
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych realizowane w szczególności poprzez:
a) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz postawa i umiejętności
niezbędnych na rynku pracy,
b) doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowanych metod nauczania,
prowadzenia doradztwa edukacyjno – zawodowego, przygotowania do prowadzenia procesu
indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach oraz uczniem młodszym,
c) wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek oświaty;
d) rozbudowa/przebudowa/remont infrastruktury dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty.
2) Projekty służące silniejszemu powiązaniu szkół z ich otoczeniem poprzez organizację sieci szkół
referencyjnych, realizowane we współpracy ze szkołami wyższymi poprzez:
- doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie niezbędnym do tworzenia szkół
referencyjnych (kursy i szkolenia),
- wyposażenie/doposażenie oraz rozbudowę/przebudowę inrastruktury w zakresie niezbędnym
do tworzenia szkół referencyjnych.
3) Rozwój wieloaspektowego dialogu edukacyjnego, w szczególności z udziałem pracodawców
/ przedsiębiorców i uczelni.

OŚ PRIORYTETOWA 3 - EDUKACJA
Działanie 3.2 Edukacja ogólna

TYPY PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.2 WSPARCIE UCZNIA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEGO:
1) Projekty ukierunkowane na wdrożenie systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych wypracowanego
w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza”, realizowane w szczególności poprzez:
a) wsparcie uczniów w ramach zajęć uzupełniających ofertę nauczania, obejmujące m.in.: diagnozę uzdolnień, zajęcia
pozalekcyjne, wyposażenie pracowni do prowadzenia zajęć i zakup pomocy dydaktycznych, spotkania akademickie,
obozy naukowe, wsparcie mentorskie uczniów, opiekę merytoryczną szkół wyższych, konkursy, prowadzenie portalu
edukacyjnego, e-learning, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne, refundacja kosztów dojazdu na dodatkowe formy
wsparcia;
b) doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie przygotowania do prowadzenia procesu
indywidualizacji pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym, w tym efektywnego stosowania metod
i wykorzystywania pomocy dydaktycznych jako uzupełnienie działań wskazanych w pkt a), obejmujące
m.in.: kursy doskonalące, studia podyplomowe, sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, regionalne
konferencje edukacyjne.
2) Pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych
lub języków obcych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

OŚ PRIORYTETOWA 3 - EDUKACJA
Działanie 3.2 Edukacja ogólna
TYP BENEFICJENTA DZIAŁANIA :
1) organy prowadzące szkoły i przedszkola,
2) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
3) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4) instytucje edukacyjne,
5) szkoły wyższe,
6) organizacje pozarządowe,
7) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
8) instytucje rynku pracy,
9) instytucje pomocy i integracji społecznej,
10)instytucje kultury,
11)pracodawcy/przedsiębiorcy.

POZIOM DOFINANSOWANIA UE : 95%
WKŁAD WŁASNY: 5 %
MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 100 000,00 PLN
KWOTA PRZEWIDZIANA NA DZIAŁANIE : 61 404 250 EUR

OŚ PRIORYTETOWA 4 - KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

CEL SZCZEGÓŁOWY:
Oferta kształcenia zawodowego na poziomie wyższym dostosowana do potrzeb gospodarki.
PREFEROWANE PROJEKTY :
1) wpisujące się w realizację celów Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu,
2) wykorzystujące potencjał infrastrukturalny i merytoryczny IOB na potrzeby kształcenia o profilu praktycznym,
3) realizowane w ścisłym partnerstwie z pracodawcami/przedsiębiorcami,
4) angażujące do współpracy instytucje wcześniejszych szczebli edukacji, w tym kształcenia zawodowego,
5) realizowane w ramach współpracy międzyuczelnianej,
6) uzgodnione w ramach Zintegrowanych Programów Terytorialnych.
TYPY PROJEKTÓW:
1) budowa nowych, przebudowa lub rozbudowa istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności
dydaktycznej i obiektów naukowo - badawczych, w tym laboratoriów dydaktycznych, centrów edukacyjno
-badawczych, pracowni praktycznych i komputerowych oraz bibliotek, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem
otoczenia.
2) wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej i obiektów
naukowo – badawczych , w tym laboratoriów dydaktycznych, centrów edukacyjno - badawczych, pracowni
praktycznych i komputerowych oraz bibliotek.

OŚ PRIORYTETOWA 4 - KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

TYP BENEFICJENTA :
Szkoły wyższe w ewentualnych partnerstwach z:

- innymi szkołami wyższymi,
- instytucjami edukacyjnymi,
- instytucjami sfery B+R+I,
- jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi,
- związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
- izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,
- pracodawcami/przedsiębiorcami,
- IOB,
- instytucjami rynku pracy,
- organizacjami pozarządowymi,
- podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi.

POZIOM DOFINANSOWANIA UE: zostanie ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych
i wynosić będzie nie więcej niż 85 %
MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 100 000,00 PLN
KWOTA PRZEWIDZIANA : 17 169 400 EUR

Dziękuję za uwagę :)
Anna Deryło
Biuro ds Funduszy Zewnętrznych

Oś priorytetowa 10 Energia
Działanie 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Cel szczegółowy: Poprawiona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych
Preferowane będą projekty:
1) kompleksowe (pod względem zakresu planowanych prac inwestycyjnych oraz terytorialnie),
2) wykorzystujące odnawialne źródła energii,
3) zapewniające zwiększenie efektywności energetycznej o co najmniej 60% ( dla projektów obejmujących pojedynczy
budynek),
4) zapewniające największy efekt ekologiczny (m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych) w stosunku do nakładów
finansowych,
5) zgodne z zasadami zagospodarowania przestrzennego określonymi w Planie zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego,
6) uzgodnione w ramach ZPT.

Typy projektów:
kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna obiektów i budynków lub dokończenie tego procesu, poprzez realizację
przedsięwzięć polegających m.in. na:
- zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach przeźroczystych ( okna, drzwi przeszklone) i
nieprzeźroczystych (ściany zewnętrzne, stropy poddasza, stropy piwnic),
- modernizacji źródeł ciepła z uwzględnieniem możliwości zastosowania OZE,
- modernizacji systemów grzewczo – wentylacyjnych z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii,
- modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego.

Typ beneficjenta:
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
3) jednostki naukowe,
4) instytucje edukacyjne, szkoły wyższe,
5) publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich
organy założycielskie,
6) organizacje pozarządowe,
7) kościoły i związki wyznaniowe

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów
pomocowych i powinien wynosić nie więcej niż 85%.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 500 tys. PLN.

Przewidziana kwota na działanie: 61 475 986 euro

Działanie 10.3 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Cel szczegółowy: Zwiększone wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie
produkowanej w generacji rozproszonej
Preferowane będą przedsięwzięcia :
1) wpisujące się w projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz w lokalne
strategie/plany gospodarki niskoemisyjnej,
2) realizowane w formie terytorialnie ukierunkowanych pakietów przedsięwzięć,
3) wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w zakresie zastosowanych urządzeń i systemów, np. projekty stanowiące element
„wyspy energetycznej” bądź wykorzystujące wysokosprawną kogenerację (w tym mikrokogenerację ),
4) zapewniające największy efekt ekologiczny ( m. in. redukcję emisji gazów cieplarnianych ) w stosunku do nakładów
finansowych,
5) realizowane z udziałem kapitału prywatnego,
6) zgodne z zasadami zagospodarowania przestrzennego określonymi w Planie zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego,
7) będące efektem trwałej współpracy oraz podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie odnawialnych źródeł energii
i energetyki prosumenckiej.

Typy projektów:
1) budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze
źródeł odnawialnych, w tym wykorzystujących:
- słońce do 1 MWe,
- biomasę do 5 MWt,
- biogaz do 1 MWe,
- geotermalne źródła ciepła do 2 MWt,
2) przebudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wody w małych elektrowniach wodnych
o mocy do 2 Mwe,
3) budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze
źródeł odnawialny
4) rozbudowa i przebudowa sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i
urządzeń technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji produkujących energię z OZE ( w tym
m.in. . stacje transformatorowe).
.

Typ beneficjenta:
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
3) jednostki administacji rządowej,
4) inne jednostki sektora finasów publicznych,
5) organizacje pozarządowe,
6) podmioty ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwa społeczne,
7) jednostki naukowe, instytucje edukacyjne,
8) szkoły wyższe
9) grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien być ustalony zgodnie z wymogami
właściwych programów pomocowych i powinien wynosić nie więcej niż 85%.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 300 tys. PLN.

Przewidziana kwota na działanie: 42 990 200 euro

Oś priorytetowa 11 Środowisko
Działanie 11.4 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
Cel szczegółowy: Zabezpieczone zasoby i walory przyrodnicze oraz krajobrazowe
Preferowane będą projekty:
1) w zakresie ochrony przyrody:
a) partnerskie, w tym realizowane we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
b) sprzyjające tworzeniu warunków dla wysokiej aktywności mieszkańców, w tym kształtowania i umacniania pożądanych postaw
proekologicznych,
c) redukujące negatywne oddziaływania wywołane działalnością człowieka oraz przyczyniające się w największym stopniu do
poprawy stanu środowiska,
d) kompleksowe, np. łączące ochronę siedlisk, odtwarzanie populacji gatunków z ukierunkowaniem ruchu turystycznego
2) w zakresie edukacji ekologicznej:
a) sprzyjające tworzeniu warunków dla wysokiej aktywności mieszkańców, w tym kształtowania i umacniania pożądanych postaw
proekologicznych,
b) partnerskie,
c) upowszechniające nowe rozwiązania technologiczne,
d) obejmujące swoim zasięgiem obszar co najmniej trzech powiatów,
e) o dużej skali oddziaływania mierzonej liczbą osób objętych działaniami edukacyjnymi uzgodnione w ramach ZPT
3) w zakresie centrów edukacji ekologicznej:
a) oddziałujące co najmniej na obszar województwa pomorskiego,
b) sprzyjające tworzeniu warunków dla wysokiej aktywności mieszkańców, w tym kształtowania i umacniania pożądanych postaw
proekologicznych,
c) upowszechniające nowe rozwiązania technologiczne,
d) uzgodnione w ramach ZPT.

Typy projektów:
1) finansowanie ochrony i restytucji różnorodności gatunkowej i siedliskowej, w tym czynnej ochrony gatunkowej, monitoringu
gatunków i siedlisk przyrodniczych, rewitalizacji siedlisk, przywracanie ciągłości korytarzy ekologicznych itp. między innymi
ekosystemów strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego,
2) kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i zabezpieczania obszarów chronionych, obejmujące, np. budowę,
rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca na obszarach cennych
przyrodniczo (szlaki turystyczne: trasy rowerowe, szlaki piesze, szlaki wodne ścieżki dydaktyczne, pomosty komunikacyjne, platformy
widokowe, wieże obserwacyjne, parkingi, itp.),
3) kompleksowe przedsięwzięcia służące ochronie wód w zlewni, w szczególności jezior i ekosystemów od wód zależnych
obejmujące np.: rekultywację jezior, urządzanie i zagospodarowanie terenów wokół rzek i zbiorników wodnych w celu ograniczenia
spływu powierzchniowego i antropopresji oraz renaturalizację obszarów wodno-błotnych (z wyłączeniem przedsięwzięć z zakresu
zbierania, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych),
4) tworzenie lub modernizacja terenów zielonych i parków publicznych w miastach ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia
bioróżnorodności poprzez ochronę gatunków rodzimych oraz eliminację gatunków inwazyjnych,
5) opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody oraz realizacji zapisanych w nich działań,
6) budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów służących jako centra edukacji ekologicznej,
7) przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i
przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w
skali regionalnej.

Typy beneficjenta:
1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
3) podmioty wykonujące zadania jednostki samorządu terytorialnego /związku komunalnego,
4) inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
5) podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
6) jednostki administracji rządowej,
7) organizacje pozarządowe,
8) kościoły i związki wyznaniowe,
9) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
10)instytucje edukacyjne,
11)szkoły wyższe,
12)jednostki naukowe.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów
pomocowych i powinien wynosić nie więcej niż 85%.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN)
1) 100 tys. PLN dla typów projektu 1)-6),
2) 50 tys . PLN dla typów projektu 7)

Przewidziana kwota na działanie: 18 136 491 euro

Dziękuję za uwagę :)
Aleksander Dańczak
Biuro ds Funduszy Zewnętrznych

Dziękujemy za uwagę
Zespół Biura Funduszy Zewnętrznych AP w Słupsku:
Barbara Podruczna- Mocarska
Anna Deryło
Emilia Simonowicz
Aleksander Dańczak

tel. 59 84 00 513 w.232;
59 84 05 387;
604 410 043 – Kierownik BFZ

