Środa z Funduszami dla podmiotów edukacji
Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Toruń, 04.05.2016 r.

Umowa Partnerstwa

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
o Przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z 16 grudnia 2014 r.
o Będzie finansowany z:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ponad 1 368 mln euro
- Europejskiego Funduszu Społecznego – ponad 535 mln euro
- Publicznych środków krajowych
- Środków prywatnych

o Celem
programu
jest
uczynienie
województwa
kujawsko-pomorskiego
konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego
mieszkańców

Z jakimi dokumentami warto się zapoznać?

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020
(Uszczegółowienie)
- Podstawowe informacje o warunkach wsparcia przed ogłoszeniem konkursu.

Harmonogram naborów wniosków
- Publikowany do 30 listopada bieżącego roku dla roku kolejnego.

Dokumentacja konkursowa
-Ogłoszenie o konkursie
- Regulamin konkursu
- Kryteria wyboru projektów
- Program do wypełniania wniosków
- Załączniki
- Instrukcja wypełniania wniosku i załączników

Osie priorytetowe
Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i
konkurencyjności gospodarki regionu

EFRR w euro

EFS w euro

%
alokacji

429 623 387,00

22,7%

50 169 580,00

2,6%

Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie

282 225 573,00

14,7%

Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku

118 698 279,00

6,2%

205 973 078,00

10,9%

241 624 704,00

12,6%

39 768 991,00

2,1%

Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region

Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna
regionu
Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne
kadry
Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy

183 554 649,00

9,6%

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo

124 636 401,00

6,6%

Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja

131 079 539,00

6,9%

Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

36 254 560,00

1,9%

Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna

59 931 546,00

3,2%

535 456 695,00

100%

1 368 083 592,00
RAZEM

1 903 540 287,00

OŚ PRIORYTETOWA 3
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym
Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach
polityki terytorialnej

Nabory wniosków w 2016 r.:
 17-29 lipca – alokacja: 9 000 000 euro
Planowane rozstrzygnięcie: grudzień 2016

 12-30 grudnia – alokacja: 6 700 721 euro
Planowane rozstrzygnięcie: maj 2017

Nabory wniosków w konkursach w 2016 r. są dedykowane
polityce terytorialnej (nie obejmują obszaru ZIT)
Obszar ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) w województwie kujawskopomorskim obejmuje swym zasięgiem aglomerację Bydgoszczy i Torunia (Miasta:
Bydgoszcz i Toruń, Gminy: Białe Błota, Chełmża, Czernikowo, Dąbrowa Chełmińska,
Dobrcz, Koronowo, Kowalewo Pomorskie, Lubicz, Łabiszyn, Łubianka, Łysomice,
Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Obrowo, Osielsko, Sicienko, Szubin, Wielka
Nieszawka, Zławieś Wielka, Miasto Chełmża, Gmina i Miasto Solec Kujawski,
Powiaty: Bydgoski i Toruński).

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym
Na jakie projekty można otrzymać wsparcie:
Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej
budynków publicznych, w tym m.in.:
a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz
oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła),
systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
c) realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.
Wymieniony katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym. W ramach kompleksowej modernizacji
energetycznej mogą być realizowane również inne, niewymienione w katalogu działania, o ile wynikają one
z audytu energetycznego i przyczyniają się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności energetyczne.

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym
Przydatne definicje:
Kompleksowa modernizacja energetyczna (głęboka modernizacja energetyczna) modernizacja energetyczna, budynku, rozumiana jako kompleksowe przedsięwzięcie
termomodernizacyjne, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r. poz. 712), w wyniku którego
zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię
użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przeprowadzona
termomodernizacja musi zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej o minimum
25%.
Budynek publiczny – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej (wyłącznie w zakresie obiektów, których nie dotyczy
wymóg objęcia mapą potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu,
z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty,
bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie.

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym
Kto może starać się o wsparcie:
 Jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa jednostka organizacyjna, związek
lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;

 Inna jednostka sektora finansów publicznych;
 Przedsiębiorstwo komunalne;
 Organizacja pozarządowa;
 Kościół lub związek wyznaniowy lub osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego;
 Podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (z wyłączeniem szpitali, których dotyczy wymóg objęcia mapą potrzeb
zdrowotnych),
 Partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu
realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym
Na co warto zwrócić uwagę:
Gotowość techniczna projektu do realizacji
Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
złożony został wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację projektu (jeśli dotyczy)
lub wnioskodawca dokonał zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy).
Zgodność projektu z prawem w zakresie ochrony środowiska
Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane
zgodnie z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. Czy została wykonana
ekspertyza ornitologiczna w odniesieniu do projektów uwzględniających ocieplenie ścian i
inne uszczelnianie budynków.
Zgodność z prawem w odniesieniu do pomocy publicznej/de minimis
Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie występuje pomoc
publiczna. Wsparcie w ramach konkursu uzyskają wyłącznie projekty, w których nie wystąpi
pomoc publiczna.

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym
Na co warto zwrócić uwagę:
Maksymalna wartość dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych
Ocenie podlega czy wartość dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na
poziomie budynku poddanego modernizacji energetycznej w ramach projektu wynosi nie
więcej niż 1 mln PLN.
Okres realizacji projektu
Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie projektu
Wydatki kwalifikowalne mogą zostać poniesione w okresie kwalifikowalności
wydatków (tj. między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 października 2018)
Ilość złożonych projektów
Wnioskodawca może
o dofinansowanie projektu

złożyć

jeden

projekt objęty

jednym

wnioskiem

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym
Na co warto zwrócić uwagę:
Zgodność z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej / Planem Działań na rzecz
Zrównoważonej Energii
Kryterium weryfikowane jest na podstawie treści PGN lub SEAP oraz pozytywnej
opinii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zgodności
przygotowanych PGN lub SEAP z zasadami ich opracowywania.
Zgodność ze strategią rozwoju OSI/ORSG
Badane będzie czy:
- projekt realizowany jest na obszarze, dla którego została przygotowana pozytywnie
zaopiniowana przez IZ RPO Strategia OSI/ORSG;
- projekt wykazuje powiązanie z częścią diagnostyczną, w tym analizą wyzwań i problemów
Strategii OSI/ORSG;
- projekt wykazuje powiązanie z celami wskazanymi w Strategii OSI/ORSG poprzez
realizację wskaźników.

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym
Jaki jest minimalny wkład własny
− 35% wydatków kwalifikowalnych projektu przy zwiększeniu efektywności energetycznej
o wartości z przedziału od 25% do 35%;

− 30% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 35% do 50%;
− 25% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 50% do 60%;
− 20% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60%;
− 15% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60%
przy jednoczesnym spełnianiu wymagań izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1422)
W przypadku działań dotyczących obiektów zabytkowych ocenie podlega, czy wkład własny
wnioskodawcy stanowi nie mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu przy zwiększeniu
efektywności energetycznej o minimum 25%.

Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
• Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną
• Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia
zawodowego
Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę
edukacyjną w ramach ZIT
• Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę
przedszkolną w ramach ZIT
• Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia
zawodowego w ramach ZIT

OŚ PRIORYTETOWA 6
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Obszar ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) w województwie kujawskopomorskim obejmuje swym zasięgiem aglomerację Bydgoszczy i Torunia (Miasta:
Bydgoszcz i Toruń, Gminy: Białe Błota, Chełmża, Czernikowo, Dąbrowa Chełmińska,
Dobrcz, Koronowo, Kowalewo Pomorskie, Lubicz, Łabiszyn, Łubianka, Łysomice,
Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Obrowo, Osielsko, Sicienko, Szubin, Wielka
Nieszawka, Zławieś Wielka, Miasto Chełmża, Gmina i Miasto Solec Kujawski,
Powiaty: Bydgoski i Toruński).

Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną
Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT
Na jakie projekty można otrzymać wsparcie:

1. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja,
remont obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania
przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz
z
niezbędnym
wyposażeniem
odnoszącym
się
do
zakresu
infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw.
2. Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu
wskazanego w pkt 1), w tym m.in.: zakup sprzętu informatycznego,
multimedialnego
i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach
dydaktycznych.

Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną
Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT
Kto może starać się o wsparcie:

 jednostki samorządu terytorialnego
 związki jednostek samorządu terytorialnego
 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 samorządowe jednostki organizacyjne
 państwowe jednostki organizacyjne
 kościoły
 związki wyznaniowe
 osoby prawne kościołów
 osoby prawne związków wyznaniowych

 organizacje pozarządowe
 przedsiębiorstwa
 partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w
formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną
Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT
Na co warto zwrócić uwagę:

o Wszystkie projekty muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury oraz
wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
o Wszystkie projekty, a w szczególności budowa nowej infrastruktury, muszą
uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze w celu
zachowania równowagi pomiędzy lepszym dostępem do edukacji a długoterminową
opłacalnością takiej inwestycji.
o W przypadku konkursów dedykowanych obszarowi ZIT, realizowane mogą być
wyłącznie projekty wynikające ze strategii ZIT.

o Budowa nowych obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej jest
dopuszczalna jedynie, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe
oraz wyłącznie na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia edukacji
przedszkolnej. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości
wykorzystania/ adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy
nowego obiektu analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących
na obszarze planowanej interwencji.
o Działania infrastrukturalne w obszarze edukacji przedszkolnej, finansowane ze
środków EFRR, mają charakter pomocniczy w stosunku do działań EFS. Interwencja
ukierunkowana będzie na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach
edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach charakteryzujących się słabym
dostępem do usług wychowania przedszkolnego.

o W przypadku zakupu sprzętu w ramach e-edukacyjnej części projektu, wnioskodawca
jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego uzasadnienia planowanych
zakupów, w szczególności w kontekście oferty edukacyjnej danej szkoły.
o W przypadku konkursów dedykowanych polityce terytorialnej projekty muszą wynikać
ze strategii dotyczącej Obszaru Strategicznej Interwencji miast regionalnych
i subregionalnych lub strategii dotyczącej Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
o Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni
zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
o Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/ Lokalnego Programu
Rewitalizacji.

Planowane nabory wniosków o dofinansowanie:
Poddziałanie 6.3.1 – II kwartał 2016 r.
alokacja: 5 mln euro
Poddziałanie 6.4.2 – III kwartał 2016 r.
alokacja: 2 mln euro

OŚ PRIORYTETOWA 6
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT
Na jakie projekty można otrzymać wsparcie:

1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz
centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne,
polegające na:
budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną
nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie
i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów,
ukierunkowane na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia
praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym
z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS.

OŚ PRIORYTETOWA 6
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT

Na jakie projekty można otrzymać wsparcie:

2. Działania z zakresu e-edukacji (jako element projektu wskazanego
w pkt 1), w tym m.in.: wyposażenie szkół oraz centrów i placówek
prowadzących

kształcenie

zawodowe

i

ustawiczne

w

narzędzia

informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup
sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

OŚ PRIORYTETOWA 6
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT

Kto może starać się o wsparcie:

 jednostki samorządu terytorialnego
 związki jednostek samorządu terytorialnego
 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 samorządowe jednostki organizacyjne
 państwowe jednostki organizacyjne
 osoby fizyczne i prawne będące organami prowadzącymi szkoły
i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne
 zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli
 organizacje pozarządowe
 uczelnie (w Poddziałaniu 6.3.2)

OŚ PRIORYTETOWA 6
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT

Na co warto zwrócić uwagę:
o Wszystkie projekty muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury oraz
wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
o Budowa nowych obiektów na potrzeby świadczenia usług w zakresie
kształcenia zawodowego jest dopuszczalna jedynie, gdy zapewnienie
infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz pod warunkiem
wykorzystania ich na potrzeby praktycznej nauki zawodu. W takim
wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości
wykorzystania/ adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie
zasadności budowy nowego obiektu analizą potrzeb, deficytów i trendów
demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji.

OŚ PRIORYTETOWA 6
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT
Na co warto zwrócić uwagę:

o Działania infrastrukturalne w obszarze kształcenia zawodowego,
finansowane ze środków EFRR, mają charakter pomocniczy w stosunku do
działań EFS.
oWsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w
pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
o Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/ Lokalnego Programu
Rewitalizacji.
o W zakresie wsparcia infrastruktury kształcenia zawodowego
preferencyjnie
traktowane
będą
przedsięwzięcia
powiązane
z inteligentnymi specjalizacjami regionu wynikającymi z RIS.

Co to jest Regionalna Strategia Inteligentnych Specjalizacji?

Regionalna strategia inteligentnej specjalizacji WKP - program w ramach Strategii Rozwoju Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przygotowanie strategii
inteligentnej specjalizacji stanowi warunek ex ante pozyskania funduszy strukturalnych

Proces identyfikacji specjalizacji – elastyczny, dynamiczny, zmienny, inteligentnie dopasowujący się do
zmian rynkowych w gospodarce

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

NAZWA

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Cały proces wytwarzania najlepszej bezpiecznej żywności, począwszy od rolnictwa, poprzez
Najlepsza bezpieczna żywność
przetwórstwo, aż do etapu sprzedaży. Specjalizacja obejmuje również branże powiązane,
– przetwórstwo, nawozy
takie jak: produkcja nawozów i opakowań oraz procesy logistyczne (np. dystrybucja,
i opakowania
magazynowanie).

Medycyna, usługi medyczne
i turystyka zdrowotna

Rozwój metod leczenia i aparatury medycznej oraz ich komercyjne zastosowanie,
w szczególności w połączeniu z rozwojem wysoko zaawansowanych usług sanatoryjnych
i leczniczych, obejmujących turystykę zdrowotną oraz towarzyszące jej inne aktywności
(np. sport, rekreacja, wypoczynek, rehabilitacja). Rozwój funkcji turystycznej województwa,
a w tym zakresie sektora przedsiębiorstw, w odpowiednim powiązaniu ze specjalizacją
w sferze dziedzictwa kulturowego, sztuki i przemysłów kreatywnych.

Motoryzacja, urządzenia
transportowe
i automatyka przemysłowa

Produkcja urządzeń transportu drogowego i kolejowego wraz z produkcją części
i podzespołów oraz produkcją automatyki przemysłowej.

Narzędzia, formy wtryskowe,
Produkcja narzędzi do obróbki i formowania metali i tworzyw sztucznych, produkcja
wyroby
wyrobów z tworzyw sztucznych oraz produkcja komponentów chemicznych.
z tworzyw sztucznych
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OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Przetwarzanie informacji,
Budowa aplikacji, systemów IT i wysoko zaawansowanego oprogramowania, dostarczanie
multimedia, programowanie, produktów multimedialnych, przetwarzanie informacji oraz świadczenie usług ICT
usługi ICT
w oparciu o Internet nowej generacji.
Doskonalenie na bazie wyników projektów badawczych i nowych technologii. Rozwijanie
na ich bazie sieciowo współpracujących firm, w tym firm spin-off, które utworzą
Biointeligentna specjalizacja –
wysokospecjalistyczne klastry. Eksploatacja zasobów naturalnych i produkcja energii
potencjał naturalny,
w oparciu o wypracowane innowacyjne technologie. Specjalizacja oddziaływać będzie
środowisko, energetyka
również w ramach przekrojowego kompleksu „środowisko-zdrowie-turystyka-gospodarkażywność”.
Radykalny rozwój funkcji gospodarczych, związanych z wykorzystywaniem szlaków
Transport, logistyka, handel – transportu lądowego i wodnego (żeglugi śródlądowej), logistyki, działalności gospodarczej
szlaki wodne i lądowe
w dziedzinie transportu i handlu. Rozwój sektora przedsiębiorstw transportowych,
logistycznych i handlowych.
Aktywizacja sfery gospodarczej regionu w dziedzinie kultury i kreatywności oraz
wykorzystania kapitału intelektualnego realizowana poprzez rozwój innowacyjnych mikro
Dziedzictwo kulturowe,
i małych przedsiębiorstw oraz ich współpracę sieciową z instytucjami kultury i sztuki,
sztuka, przemysły kreatywne
podejmujących nowatorskie, niekonwencjonalne
przedsięwzięcia bazujące lub
odwołujące się do dziedzictwa kulturowego, sztuki i historii regionu.

OŚ PRIORYTETOWA 6
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT
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