Przykłady programów Unii Europejskiej dla Polski
w perspektywie finansowej 2014–2020 współfinansujących
projekty z sektorza kultury i realizujących cele tematyczne
europejskiej polityki spójności
– stan na koniec czerwca 2015 r.
Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Priorytety
inwestycyjne

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Program

EFRR

Przykłady z
programów
operacyjnych
(działania
inwestycyjne)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Wsparciem zostaną objęte projekty służące budowaniu potencjału społecznego i integracji społecznej
dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zwiększającym dostęp do kultury, zwłaszcza w odniesieniu do
grup defaworyzowanych. Wykorzystanie nowych technologii w obszarze kultury pozwoli na budowę
kompleksowych projektów charakteryzujących się ciekawym programem edukacyjnym i
kulturowym oraz promujących rozwiązania innowacyjne dla zachowania dziedzictwa kulturowego.
http://www.pois.gov.pl/
http://www.pois.gov.pl/media/1238/POIS_2014_2020_13022015.pdf
str. 107–109

Przykłady z
programów
operacyjnych
(działania
miękkie)

Interreg EUROPA ŚRODKOWA
Oś Priorytetowa 3: Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego
wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej
Cel szczegółowy: Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa
kulturowego
Działania objęte wsparciem przyczynią się do poprawy potencjału w zakresie ochrony oraz
zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego poprzez m.in.
opracowywanie i testowanie innowacyjnych narzędzi zarządzania w celu ochrony i zrównoważonego
wykorzystania dziedzictwa i zasobów kulturowych (np. zastosowanie technologii informacyjnokomunikacyjnych).
http://www.ewt.gov.pl/media/1205/program_ce_pl_rm.pdf
str. 70
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014–2020
1. Oś Priorytetowa: Gospodarka wiedzy

Działanie 1.2: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 1.2.1: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
Projekty realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw z udziałem m.in. organizacji pozarządowych.
Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i
eksperymentalnych prac rozwojowych w tym m.in. przygotowanie wyników fazy badawczej do
zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu inwestycyjnego),
w zakresie działań związanych z wzornictwem.
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_woje
wodztwa_malopolskiego/2015/05/SzOOP_14052015.pdf
str. 28

Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych
Priorytet
inwestycyjny

Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego oraz zasobów kultury

Program

EFRR

Przykłady z
programów
operacyjnych
(działania
inwestycyjne)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Oś priorytetowa II: E-administracja i otwarty rząd
Działanie 2.3: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
Poddziałanie 2.3.2: Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury
Celem realizacji poddziałania jest digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych i
zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym
materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a
także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/1672/POPC_SZOP_1632015.pdf
str. 31
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014–2020
2. Oś Priorytetowa: Cyfrowa Małopolska
Działanie 2.1: E-Administracja i otwarte zasoby
Poddziałanie 2.1.2: Cyfrowe zasoby regionalne
Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia polegające na przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i
informacji sektora publicznego, zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów
wspierających rozwój turystyki – wraz z udostępnieniem w celu ponownego wykorzystania.
Zakres wsparcia obejmuje w szczególności:
 prowadzenie prac digitalizacyjnych, z uwzględnieniem istniejących zaleceń i wytycznych
dotyczących digitalizacji,
 tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych wraz z zapewnieniem warunków



bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych, udostępnianiem i scalaniem informacji o
zdigitalizowanych zasobach w ramach regionalnych repozytoriów cyfrowych,
tworzenie i rozwijanie platform dystrybucji treści cyfrowych, służących udostępnianiu
zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego
wykorzystania oraz wytworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych, także przez
podmioty spoza sektora publicznego.

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_woje
wodztwa_malopolskiego/2015/05/SzOOP_14052015.pdf
str. 45–46
Przykłady
programów
operacyjnych
(działania
miękkie)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Cel szczegółowy 5: Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym
e-usług publicznych
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczące wsparcia w zakresie ich
nabywania i rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem e-usług publicznych oraz ukierunkowane na
naukę korzystania z usług elektronicznych w takich obszarach, jak np.: sprawy obywatelskie, w tym
informacji przestrzennej oraz cyfrowych zasobów kultury i nauki.
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/1672/POPC_SZOP_1632015.pdf
str. 34

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach

Priorytet
inwestycyjny

Zmniejszenie emisyjności gospodarki, ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu

Program

EFRR

Przykłady
programów
operacyjnych
(działania
inwestycyjne)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Oś priorytetowa 1: Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Priorytet inwestycyjny 4.iii: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania
energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w
budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym.
Wsparcie dotyczyć będzie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wraz z wymianą
wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w zakresie związanym m.in. z:
 ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na
energooszczędne;
 przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła),
systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów zarządzania budynkiem;
 budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją

dotychczasowych źródeł ciepła.
Uzupełniająco, w celu podniesienia wiedzy w zakresie efektywności energetycznej, środki będą
również przeznaczone na stworzenie ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora
publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej, OZE
oraz gospodarki niskoemisyjnej.
http://www.pois.gov.pl/media/1238/POIS_2014_2020_13022015.pdf
str. 35
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
4. Oś Priorytetowa: Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.1: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Poddziałanie 4.1.1: Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie
infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń), które przysłużą się do osiągnięcia wyższych
poziomów wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności inwestycje w
budwę/przebudowę:
 instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne),
 jednostek wykorzystujących energię geotermalną,
 pomp ciepła,
 małych elektrowni wodnych,
 elektrowni wiatrowych,
 instalacji wykorzysujących biomasę,
 instalacji wykorzystujących biogaz.
Wśród potencjalnych beneficjentów są m.in. instytucje kultury i organizacje pozarządowe.
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_woje
wodztwa_malopolskiego/2015/05/SzOOP_14052015.pdf
str. 75
Działanie 4.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
W ramach modernizacji energetycznej planowane wsparcie obejmie m.in:
 ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na
energooszczędne;
 przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego
lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i
klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących;
 zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
 budowę lub modernizację wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidację
dotychczasowych źródeł ciepła.

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_woje
wodztwa_malopolskiego/2015/05/SzOOP_14052015.pdf
str. 86
Interreg Region Morza Bałtyckiego
Priorytet 2: „Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi”
W ramach priorytetu wspiera się m.in. proces rozwoju i badania modeli zarządzania i finansowania
oraz rozwiązań technologicznych w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii odnawialnej oraz
zwiększania efektywności energetycznej.
Cel szczegółowy 2.2: „Energia odnawialna”:
Zwiększenie produkcji i wykorzystania zrównoważonych odnawialnych źródeł energii w oparciu o
większy potencjał sektorów publicznego i prywatnego uczestniczących w planowaniu i dostarczaniu
energii.
Cel szczegółowy 2.3: „Efektywność energetyczna”:
Zwiększenie efektywności energetycznej w oparciu o większy potencjał sektorów publicznego i
prywatnego uczestniczących w planowaniu energii.
http://www.ewt.gov.pl/media/2050/2015_03_20_Programme_Manual_BSR.pdf
str. 13

Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania zasobami

Priorytet
inwestycyjny
Program
Przykłady
programów
operacyjnych
(działania
inwestycyjne)

Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
EFRR
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Priorytet inwestycyjny 6 c): Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa
naturalnego i kulturowego
Wsparciem objęte będą kompleksowe zadania związane z ochroną i udostępnieniem, w tym
turystycznym, zabytków o znaczeniu ogólnopolskim i światowym, dotyczące renowacji
zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych i ich
digitalizacji (w przypadkach kiedy została ujęta jako element projektu).
Przewiduje się również realizację projektów dotyczących rozwoju zasobów kultury jako miejsc
prezentacji dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez poprawę standardów funkcjonowania
instytucji kultury, pełniących rolę kulturotwórczą i rolę ośrodków życia kulturalnego w wielu
miastach Polski. W ramach przedsięwzięć odnoszących się do rozwoju zasobów kultury
realizowane będą działania dotyczące zwiększenia dostępu do zasobów kultury, poprawy

jakości funkcjonowania instytucji kultury, w tym poprzez podnoszenie standardów
infrastruktury oraz zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i
edukacyjnej.
W ramach realizowanych projektów możliwa będzie m.in. przebudowa i rozbudowa
istniejących instytucji kultury i edukacyjnych. W ramach tego obszaru wsparcie uzyskają
również szkoły i uczelnie artystyczne, które oferując m.in. przestrzeń dla działalności twórczej,
wystawienniczej i in., spełniają rolę aktywnych instytucji kultury.
http://www.pois.gov.pl/media/1238/POIS_2014_2020_13022015.pdf
str. 107
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014–2020
6 Oś Priorytetowa: Dziedzictwo regionalne
Działanie 6.1: Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Poddziałanie 6.1.1: Ochrona i opieka nad zabytkami
Dla zachowania regionalnej różnorodności i oryginalnych cech kulturowych Małopolski ważne
jest wzmocnienie systemu wspierania prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach,
przy równoczesnym rozwijaniu funkcji obecnych lub nadawaniu obiektom zabytkowym
funkcji nowych, zgodnych z wartością kulturową tych obiektów. Wsparciem zostaną objęte
projekty związane z realizacją prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających
przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
(wraz z ich otoczeniem) wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa
małopolskiego lub inwentarzy muzealnych.
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-zprawem-idokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego
_wojewodztwa_malopolskiego/2015/05/SzOOP_14052015.pdf
str. 127
Poddziałanie 6.1.3: Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego
Wsparcie obejmie działania przyczyniające się do zwiększenia dostępu do zasobów kultury
i poprawy jakości funkcjonowania instytucji kultury, poprzez podnoszenie standardów
infrastruktury oraz zakup trwałego wyposażenia dla prowadzenia działalności kulturalnej
i edukacji kulturalnej. Planuje się realizację przedsięwzięć dotyczących modernizacji
infrastruktury kultury (m.in. domów kultury, bibliotek, muzeów, teatrów), w tym wyposażenie
w nowe technologie wspierające ofertę kulturalną dla wzmocnienia potencjału i roli
podmiotów działających w sferze kultury oraz wsparcia procesu przemian tych instytucji
w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i oferty kultury oraz ośrodki życia społecznego.
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-zprawem-idokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego
_wojewodztwa_malopolskiego/2015/05/SzOOP_14052015.pdf

str. 130
Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR
Planuje się realizację przedsięwzięć z zakresu budowy, rozbudowy i promocji szlaków
turystycznych i rekreacyjnych w subregionach (w tym tras rowerowych, biegowych,
narciarskich tras biegowych itp.). Dodatkowo możliwe będzie wsparcie infrastruktury
towarzyszącej z zakresu tras turystycznych (m.in. miejsca postojowe wyposażone w wiaty
zapewniające ochronę przed słońcem i deszczem, stojaki dla rowerów, ławki, stoły, kosze na
śmieci, zaplecze sanitarne, tablice informacyjne z mapą, infokioski, urządzenia rekreacyjnogimnastyczne, parkingi).
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-zprawem-idokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego
_wojewodztwa_malopolskiego/2015/05/SzOOP_14052015.pdf
str. 131
Działanie 6.3: Rozwój Wewnętrznych Potencjałów Regionu
Poddziałanie 6.3.1: Rozwój Lokalnych Zasobów Subregionów – SPR
Planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych
zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, realizowanych w szczególności przez budowę i
rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach.
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-zprawem-idokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego
_wojewodztwa_malopolskiego/2015/05/SzOOP_14052015.pdf
Przykłady
programów
operacyjnych
(działania miękkie)

str. 142
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014–2020
6 Oś Priorytetowa: Dziedzictwo regionalne
Działanie 6.1: Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Poddziałanie 6.1.2: Organizacja wydarzeń kulturalnych
Wsparcie obejmować będzie wydarzenia kulturalne, artystyczne i interdyscyplinarne
o znaczącym potencjale wizerunkowym i turystycznym, odwołujące się do dziedzictwa
kulturowego. Działania te wzmocnią pozycję Małopolski jako regionu, w którym nie tylko
podejmuje się działania chroniące potencjał dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, ale
dziedzictwo kulturowe, kulturę i sztukę włącza się w korzystne procesy społeczne
i gospodarcze, budując, w kooperacji i współpracy z partnerami, potencjał rozwojowy regionu.
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-zprawem-idokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego
_wojewodztwa_malopolskiego/2015/05/SzOOP_14052015.pdf

str. 129
Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego
W ramach poddziałania planuje się realizację przedsięwzięć związanych z dokumentowaniem,
zachowaniem i upowszechnianiem dziedzictwa niematerialnego, m.in. poprzez badania
terenowe, sporządzanie wywiadów i dokumentacji etnograficznej, upowszechnianie kultury
ludowej i tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła artystycznego w formie warsztatów,
wydawnictw itp.
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-zprawem-idokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego
_wojewodztwa_malopolskiego/2015/05/SzOOP_14052015.pdf
str. 130
Interreg EUROPA ŚRODKOWA
Oś Priorytetowa 3: Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz
trwałego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej
Cel szczegółowy: Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystywania zasobów i
dziedzictwa kulturowego
Wspierane działania powinny opierać się na współpracy transnarodowej, na rzecz poprawy
potencjału sektora publicznego i prywatnego z obszaru dziedzictwa kulturowego, przyjaznego
środowisku wykorzystania i waloryzacji posiadanych zasobów. Działania ta będą związane
z tworzeniem koncepcji, strategii i skoordynowanych podejść, które będą miały na celu
poprawę w zakresie ochrony, zarządzania oraz zrównoważonego wykorzystywania dziedzictwa
i zasobów kulturowych. Celem będzie podniesienie poziomu świadomości w zakresie wartości
zasobów kulturowych, a także promowanie przedsiębiorczości kulturalnej i twórczej, w tym
branż kreatywnych, co przyczyni się do skuteczniejszej ochrony dziedzictwa kulturowego
i związanych z nim zasobów, przy jednoczesnej poprawie wykorzystania istniejącego
potencjału (np. rozwijających się sektorów turystyki kulturalnej, branży kultury i branży
kreatywnej etc.).
http://www.ewt.gov.pl/media/1205/program_ce_pl_rm.pdf
Interreg Europa
Oś priorytetowa 4: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami
Cel szczegółowy. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w obszarze
ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Głównym celem jest dążenie do poprawy wdrażania polityk i programów regionalnych, w
zakresie ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa naturalnego, różnorodności biologicznej i
ekosystemów, a także wspierania dziedzictwa kulturowego.
Podmioty regionalne zarządzające dziedzictwem naturalnym i kulturowym muszą opracować
skoordynowane, ukierunkowane na konkretny obszar strategie i działania, które zbalansują
środki ochrony ze zrównoważonym korzystaniem z tego kapitału w odniesieniu do kwestii

związanych z zachowaniem i wykorzystywaniem regionalnego dziedzictwa kulturowego.
Strategie utrzymania i wykorzystania mogą obejmować aplikacje TIK, służące przykładowo
podnoszeniu świadomości publicznej i poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe i
naturalne lub wprowadzaniu aplikacji lub e-kulturę.
http://www.ewt.gov.pl/media/854/INTERREG_EUROPA_program_wspolpracy.pdf
str. 46

Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

Priorytet
inwestycyjny
Program
Przykłady
programów
operacyjnych
(działania miękkie)

Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
EFS
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
8. Oś Priorytetowa: Rynek Pracy
Cel tematyczny 8: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników
Dotyczy wspierania osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie kompleksowych,
różnorodnych narzędzi mających na celu ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy, takich
jak np. identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika, pośrednictwo pracy, poradnictwo
zawodowe, szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany
kwalifikacji zawodowych, inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże,
praktyki zawodowe, wolontariat, dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u
pracodawcy, wsparcie finansowe na zakładanie działalności gospodarczej oraz inne narzędzia,
metody, programy służące aktywizacji zawodowej.
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-zprawem-i-dokumentami/regionalny-program-operacyjny-20142020/2015/03/RPO_WM_2014-2020.pdf
str. od 152

Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją
Priorytety

 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w ty : dostęp do zatrudnienia,

Program
Przykłady
programów
operacyjnych
(działania
inwestycyjne)

rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości
wynagrodzeń za taką samą pracę
 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na
obszarach miejskich i wiejskich
 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują,
nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym
i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez
wdrażanie gwarancji dla młodzieży
EFS / EFRR
Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014–2020
11 Oś Priorytetowa: Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
Działanie 11.1: Rewitalizacja miast
Działanie 11.2: Odnowa obszarów wiejskich
Działanie 11.4: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
Wspierane będą działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów
społecznych, m.in.:
A. Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z
przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące m.in obiekty, w których świadczone są
usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców; obiekty wielofunkcyjne,
w których łączone są różne funkcje społeczne;
B. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury
kulturalnej;
C. Działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów;
D. Zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni
publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
E. Modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę
zewnętrzną.
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-zprawem-i-dokumentami/regionalny-program-operacyjny-20142020/2015/03/RPO_WM_2014-2020.pdf

Przykłady
programów
operacyjnych
(działania miękkie)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Działanie 1.3: Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.
Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych
(bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób
niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:
1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie
określenia ścieżki zawodowej;
2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają
system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia

nowych umiejętności i kompetencji;
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego
wymaganego przez pracodawców;
4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i
geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za
pośrednictwem sieci EURES);
5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych, w tym
niwelowanie barier, jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i
utrzymania zatrudnienia;
6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.
Beneficjentami mogą być instytucje dialogu społecznego.
http://www.power.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
str. 20
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9 Oś Priorytetowa: Region spójny społecznie
Działanie 9.1: Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.2: Aktywna integracja
W ramach Poddziałania przewiduje się realizację kompleksowych programów na rzecz
aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym przy wykorzystaniu szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze
społecznym, zawodowym czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od
indywidualnych potrzeb osób, rodzin i społeczności objętych wsparciem.
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-zprawem-idokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego
_wojewodztwa_malopolskiego/2015/05/SzOOP_14052015.pdf
str.187

Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz
zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
Projekt inwestycyjny Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i
pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i
kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez
doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji.
Program

EFS

Przykłady
programów
operacyjnych
(działania miękkie)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb
zmieniającej się gospodarki

1. Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów
społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;
3. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej
nauki zawodu;
5. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół
zawodowych z wyższymi.
http://www.power.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
str. 116
Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.2: Programy mobilności ponadnarodowej
Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub
kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia.
http://www.power.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_WER_14_20.pdf
Str. 171
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10 Oś Priorytetowa: Wiedza i kompetencje
Działanie 10.2: Rozwój kształcenia zawodowego
Poddziałanie 10.2.4: Kształcenie zawodowe osób dorosłych
Interwencje w ramach Poddziałania mają doprowadzić przede wszystkim do spotkania się
potrzeb związanych z oferowanymi miejscami pracy po stronie pracodawców z adekwatnymi
kwalifikacjami po stronie pracowników oraz z gotowością do podnoszenia czy zmiany
kompetencji. Rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych odbywać się
będzie w ramach pozaszkolnych form kształcenia.
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-zprawem-idokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_
wojewodztwa_malopolskiego/2015/05/SzOOP_14052015.pdf
str. 219

Cel tematyczny 11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i
zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej
Projekt
inwestycyjny

Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, elearningu, e-integracji, e-kultury

Program

W ramach projektu będą realizowane działania, które mają zapobiegać zagrożeniom

Przykłady
programów
operacyjnych
(działania
inwestycyjne)

naturalnym EFRR
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Program obejmuje tworzenie nowoczesnych e-usług elektronicznych, które umożliwią
skrócenie czasu realizacji w urzędach poszczególnych typów spraw czy też załatwienie sprawy
bez opuszczania domu bądź miejsca pracy, w zakresie dziedzictwa kulturowego, informacji
naukowych i administracyjnych. Będzie to również podstawa do rozwoju innowacyjnych i
kreatywnych przedsięwzięć biznesowych.
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/zasady/co-mozna-zrealizowac/
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Wspierane przedsięwzięcia przyczynią się do rozwoju dostępu do e-usług publicznych w tych
obszarach, które mają priorytetowe znaczenie z punktu widzenia mieszkańców,
przedsiębiorców i osób odwiedzających region. Dzięki realizowanym przedsięwzięciom
poszerzony zostanie zakres zasobów udostępnianych oraz usług świadczonych drogą
elektroniczną. W rezultacie zmniejszających się barier w kontaktach z administracją publiczną
zwiększeniu ulegnie odsetek osób wykorzystujących elektroniczny dostęp do cyfrowych
zasobów i usług publicznych.

Przykłady
programów
operacyjnych
(działania miękkie)

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-zprawem-i-dokumentami/regionalny-program-operacyjny-20142020/2015/03/RPO_WM_2014-2020.pdf
str. 57–62
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Wsparcie w zakresie nabywania umiejętności informatycznych przez osoby wykluczone i
zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osoby zagrożone
wykluczeniem cyfrowym. Realizacja projektów przyczyni się również do udostępnienia
zasobów internetowych oraz e-usług w sposób uwzględniający potrzeby osób z
niepełnosprawnościami utrudniającymi komunikację, co ułatwi korzystanie z w/w zasobów
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-zprawem-i-dokumentami/regionalny-program-operacyjny-20142020/2015/03/RPO_WM_2014-2020.pdf
str. 57–62

Oprac.
Sekcja ds. Pozyskiwania Funduszy
Muzeum Narodowego w Krakowie

