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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Alokacja prawie  3,5 mld EUR

Dwufunduszowy program regionalny:

Europejski Fundusz 

Społeczny 

(EFS) 

Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

(EFRR)



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

I. Nowoczesna gospodarka - 245 150 658 €

III. Konkurencyjności MŚP - 305 262 417 €

IV. Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna 
- 796 776 955 €

V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
- 208 163 836 €

II. Cyfrowe śląskie - 96 000 000 €

VI. Transport - 473 000 000 €

VII. Regionalny rynek pracy - 224 399 455 €



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 
- 187 758 656 €

IX. Włączenie społeczne - 260 993 378 €

X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 
- 293 437 140 €

XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - 194 894 146 €

XIII. Pomoc techniczna - 110 000 000 €

XII. Infrastruktura edukacyjna - 81 100 493 €



REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Dotychczas ogłoszone nabory w ramach RPO WSL 2014-2020:

2015 r. - 44 nabory

łączna alokacja: 3 669 090 679,70 zł

2016 r. - 12 naborów

łączna alokacja: 849 381 758,87 zł



OŚ PRIORYTETOWA II CYFROWE ŚLĄSKIE

Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 

publicznych

Ogłoszono 1 nabór:

Nabór zakończony - w trakcie oceny merytorycznej

czas trwania: od 31.07.2015 r. – 30.09.2015 r.

Planowany termin rozpoczęcia 2 naboru:

listopad – grudzień 2016 r.



OŚ PRIORYTETOWA II CYFROWE ŚLĄSKIE

Typy projektów: 
1. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia 
dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.

2. Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, 
geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, 
otwartego dostępu do tych zasobów.

3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia 
dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 

publicznych



OŚ PRIORYTETOWA II CYFROWE ŚLĄSKIE

Działanie 2.1 – najważniejsze zasady
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• Jednostki sektora finansów publicznych;
• Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
• Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i 

placówki oświatowe;
• Organizacje turystyczne;
• Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku 

publicznego w sferze zadań publicznych;
• Państwowe i samorządowe instytucje kultury;
• Uczelnie / szkoły wyższe;
• Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego;
• Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub 

zdolność prawną;
• Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o 

działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność 
prawną.

Działanie 2.1 Beneficjenci:



OŚ PRIORYTETOWA II CYFROWE ŚLĄSKIE

Działanie 2.1 najważniejsze zasady

• wsparte inwestycje muszą przyczynić się do wzrostu 
wykorzystania e-usług publicznych przez obywateli oraz 
przedsiębiorców;

• udostępnione e-usługi publiczne będą musiały wykazywać 
najwyższą możliwą dojrzałość (preferowane będą e-usługi na 
poziomie 4);

• zakres projektu nie może pokrywać się z zakresem 
przedsięwzięć realizowanych lub planowanych do wsparcia na 
szczeblu krajowym;

• zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów 
teleinformatycznych;

• udostępnienie jak najszerszego zakresu usług publicznych 
świadczonych elektronicznie;

• inwestycje z zakresu e-zdrowia będą 
uzupełnieniem/rozwinięciem krajowych oraz regionalnych 
platform medycznych i będą z nimi kompatybilne.



więcej na: rpo.slaskie.pl

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY

ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

40-037 Katowice

Telefony do konsultantów:

Telefony: 32 77 40 172 / 32 77 40 193 / 32 

77 40 194 / 32 77 40 418


