Załącznik 2. Układ poszczególnych elementów systemu koordynacji między funduszami
Tabela 23 dodatkowa: Układ poszczególnych elementów systemu koordynacji między funduszami Polityki Spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi
unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI (stan na luty 2014 r.)
Cel
tematyczny
lub
priorytet
inwestycyjny
danego PO

Komplementarny
program,
inicjatywa,
polityka,
instrument
krajowy, EBI

CT
(dotyczy tylko
programów
wspieranych z
EFSI)

Możliwe obszary
komplementarności
i synergii

Praktyczne
przykłady
komplementarności

Mechanizmy koordynacyjne

Rozwiązania dot.
koordynacji
z PO EWT

Mechanizmy koordynacyjne

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

PO IR

PO WER
1.1, 1.2
PO PW

HORYZONT
2020

COSME

PROW

3.1., 3.2.,
3.3., 3.4

PO IR

PO PW

CT 1:
Wzmacnianie
badań naukowych,
rozwoju
technologicznego
i innowacji

Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw
Inwestycje w bazę B+R
Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności innowacyjnej
Rozwój infrastruktury badawczej
Wsparcie i rozwój innowacyjności przedsiębiorstw oraz ich
działalności badawczo-rozwojowej
Podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań
naukowych, rozwój nowych technologii
Rozwój infrastruktury i usług IOB
Dostęp do kapitału na inwestycje podwyższonego ryzyka
Rozwój kompetencji kadr sektora nauki
Wsparcie infrastruktury sfery B+R oraz badań w jednostkach
naukowych
Rozwój infrastruktury sfery B+R
Wsparcie i rozwój innowacyjności przedsiębiorstw
Wsparcie IOB
Rozwój infrastruktury badawczej
Wsparcie badań naukowych, rozwój nowych technologii
Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
Dostęp do kapitału na inwestycje podwyższonego ryzyka
Wsparcie innowacji w MŚP
Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstw
Wsparcie innowacji w MŚP
Wsparcie na rzecz innowacji w rolnictwie – wzmacnianie
powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i
innowacją
Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (w tym
w ramach klastrów)
Dostęp do kapitału na inwestycje podwyższonego ryzyka
Rozwój infrastruktury i usług IOB
Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Strategia Rozwoju
Województwa
Projekt Regionalnej
Strategii Innowacji
WK-P 2014-2020
Inteligentne
specjalizacje
Budowa zespołów
badawczych

Identyfikacja wspólnych obszarów
i instrumentów interwencji,
potencjalnych beneficjentów oraz
grup docelowych
Identyfikacja synergii i możliwości
realizacji komplementarnych
operacji
Podział zakresów interwencji na
podstawie Linii demarkacyjnej
Zastosowanie instrumentów
terytorialnych w formule ZIT
Zaangażowanie zespołów/grup
powołanych do prac nad RPO WKP na lata 2014-2020

Struktury
koordynacji w IZ i
KM
Powiązane operacje i
projekty
Monitoring i
ewaluacja
Zastosowanie
mechanizmu crossfinancing dla
projektów EFS i
EFRR

Cel
tematyczny
lub
priorytet
inwestycyjny
danego PO

Komplementarny
program,
inicjatywa,
polityka,
instrument
krajowy, EBI

CT
(dotyczy tylko
programów
wspieranych z
EFSI)

Możliwe obszary
komplementarności
i synergii

Praktyczne
przykłady
komplementarności

Mechanizmy koordynacyjne

Rozwiązania dot.
koordynacji
z PO EWT

Mechanizmy koordynacyjne

Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu MŚP
Wsparcie internacjonalizacji MŚP
Wsparcie przedsiębiorczości
Wiodąca pozycja w przemyśle

HORYZONT
2020

COSME

PROW

PCSI 2014-2020

CT 3:
Wamacnianie
konkurencyjności
MŚP, sektora
rolnego (w
odniesieniu do
EFRROW) oraz
sektora
rybołówstwa i
akwakultury (w
odniesieniu do
EFMR)

Zwiększenie dostępu do zagranicznych rynków zbytu
Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i ich
konkurencyjności
Dostęp dla MŚP do finansowania w formie kapitału lub
pożyczek
Wsparcie na rzecz na rzecz wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej, rozwoju produktów i usług
opartych na TIK
Podnoszenie konkurencyjności MŚP w wyniku
międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz promocji
przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
Przetwórstwo produktów rolnych
Dostęp do finasowania dla przedsiębiorstw (w szczególności
oddalonych od rynku)

Inteligentne
specjalizacje
Finansowanie
krzyżowe

Struktury
koordynacji w IZ i
KM
Powiązane operacje i
projekty
Monitoring i
ewaluacja
Zastosowanie
mechanizmu crossfinancing dla
projektów EFS i
EFRR

Uzupełniające
się,
komplementarne
instrumenty
finansowe

Wsparcie przedsiębiorczości

EBI

Identyfikacja wspólnych obszarów
i instrumentów interwencji,
potencjalnych beneficjentów oraz
grup docelowych
Identyfikacja synergii i możliwości
realizacji komplementarnych
operacji
Podział zakresów interwencji na
podstawie Linii demarkacyjnej
Zastosowanie instrumentów
terytorialnych w formule ZIT
Zaangażowanie zespołów/grup
powołanych do prac nad RPO WKP na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 2: Cyfrowy region

PO PC
CT 2:
Zwiększenie
dostępności,
stopnia
wykorzystania i
jakości TIK

2.3.

PO WER

E-administracja
Rozwój e-usług publicznych
E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności
oraz jakości korzystania z Internetu
Zwieszenie wykorzystania technologii informacyjnokomunikacyjnych w zakresie usług publicznych
Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa

Integracja platform
cyfrowych, baz
danych

Wsparcie cyfryzacji procesów edukacyjnych
Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa

Oś priorytetowa 3: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Identyfikacja wspólnych obszarów
i instrumentów interwencji,
potencjalnych beneficjentów oraz
grup docelowych
Identyfikacja synergii i możliwości
realizacji komplementarnych
operacji
Podział zakresów interwencji na
podstawie Linii demarkacyjnej
Zastosowanie instrumentów
terytorialnych w formule ZIT
Zaangażowanie zespołów/grup
powołanych do prac nad RPO WKP na lata 2014-2020

Struktury
koordynacji w IZ i
KM
Powiązane operacje i
projekty
Monitoring i
ewaluacja
Zastosowanie
mechanizmu crossfinancing dla
projektów EFS i
EFRR

Cel
tematyczny
lub
priorytet
inwestycyjny
danego PO

Komplementarny
program,
inicjatywa,
polityka,
instrument
krajowy, EBI

CT
(dotyczy tylko
programów
wspieranych z
EFSI)

PO IiŚ

PO PW
4.1., 4.2.,
4.3., 4.5.
PROW

CT 4: Wspieranie
przejścia na
gospodarkę
niskoemisyjną we
wszystkich
sektorach

COSME

LIFE +
PO RiM

Możliwe obszary
komplementarności
i synergii
Inwestycje w zakresie wytwarzania energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych,
Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw,
Poprawa efektywności energetycznej sektora użyteczności
publicznej i mieszkaniowego,
Rozwój systemu inteligentnych sieci energetycznych
Wsparcie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła
Gospodarka niskoemisyjna w miastach i na ich obszarach
funkcjonalnych
Zrównoważona mobilność miejska,
Zwiększenie zastosowania OZE
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
Zrównoważona mobilność miejska/ekologiczny transport
Strategie niskoemisyjne w zakresie transportu publicznego
Zrównoważona mobilność miejska
Rozwój obszarów wiejskich
Działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” – poprawa
efektywności energetycznej lub środowiskowej gospodarstw
rolnych, zmniejszenie presji na środowisko
Wsparcie OZE (mikroinstalacje) w ramach wsparcia rozwoju
przedsiębiorczości oraz restrukturyzacji gospodarstw
Wsparcie promowania rozwoju wykorzystania energii
odnawialnej i efektywności energetycznej w
przedsiębiorstwach
Wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność
energetyczna
Wsparcie zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego
Priorytet 1. Promowanie zrównoważonego rybołówstwa oraz
akwakultury – audyty efektywności energetycznej i
programy związane z efektywnością energetyczną
Wzrost produkcji OZE
Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

EBI

Praktyczne
przykłady
komplementarności

Mechanizmy koordynacyjne

Rozwiązania dot.
koordynacji
z PO EWT

Mechanizmy koordynacyjne

ZIT

-

Wsparcie RLKS

-

Identyfikacja wspólnych obszarów
i instrumentów interwencji,
potencjalnych beneficjentów oraz
grup docelowych
Identyfikacja synergii i możliwości
realizacji komplementarnych
operacji
Podział zakresów interwencji na
podstawie Linii demarkacyjnej
Zastosowanie instrumentów
terytorialnych w formule ZIT
Zaangażowanie zespołów/grup
powołanych do prac nad RPO WKP na lata 2014-2020

Struktury
koordynacji w IZ i
KM
Powiązane operacje i
projekty
Monitoring i
ewaluacja
Zastosowanie
mechanizmu crossfinancing dla
projektów EFS i
EFRR

Identyfikacja wspólnych obszarów
i instrumentów interwencji,
potencjalnych beneficjentów oraz
grup docelowych
Identyfikacja synergii i możliwości
realizacji komplementarnych
operacji

Struktury
koordynacji w IZ i
KM
Powiązane operacje i
projekty
Monitoring i
ewaluacja

Uzupełniające się,
komplementarne
instrumenty
finansowe

Oś priorytetowa 4: Region przyjazny środowisku

5.2.

PO IiŚ

CT 5:
Promowanie
dostosowania do
zmian klimatu,
zapobiegania
ryzyku i
zarządzania

Przeciwdziałanie zmianom klimatu
Ochrona środowiska
Gospodarka wodna
Działania w zakresie wzmocnienia odporności na zagrożenia
związane ze zmianami klimatu i zwiększenia możliwości
reagowania na nie
Wspracie działań zapobiegawczych i minimalizujących

-

Cel
tematyczny
lub
priorytet
inwestycyjny
danego PO

Komplementarny
program,
inicjatywa,
polityka,
instrument
krajowy, EBI

CT
(dotyczy tylko
programów
wspieranych z
EFSI)
ryzykiem

LIFE+

PROW

PO IiŚ

6.1., 6.2.,
6.3., 6.4.

PO IR

PROW

PO RiM

CT 6:
Zachowanie i
ochrona
środowiska
naturalnego oraz
wspieranie
efektywnego
gospodarowania
zasobami

Możliwe obszary
komplementarności
i synergii

Praktyczne
przykłady
komplementarności

skutki wystąpienia klęsk żywiołowych (powodzi, suszy,
rozwoju małej retencji)
Wsparcie rozwoju systemu ratownictwa

Przeciwdziałanie zmianom klimatu
Ochrona środowiska
Gospodarka wodna
Podprogram działań na rzecz klimatu: łagodzenie i
dostosowanie się do skutków zmiany klimatu
Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie zagrożeniom
naturalnym
Działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz
wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” –
zapobieganie, minimalizacja skutków klęsk żywiołowych lub
katastrof
Działanie „Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego” –
przeciwdziałanie zmianom klimatu
Wspieranie działań zapobiegawczych i minimalizujących
skutki wystąpienia klęsk żywiołowych (w gospodarstwach
rolnych)
Gospodarka odpadami
Gospodarka wodno-ściekowa
Zachowanie i ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego i
obiektów zabytkowych
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia
parków narodowych i obszarów Natura 2000
Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej oraz
wsparcie ośrodków prowadzących działalność w zakresie
edukacji ekologicznej
Gospodarka odpadami
Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich” - odbudowa i poprawa stanu dziedzictwa
kulturowego
Działanie „Program rolno-środowiskowo-klimatyczny” –
odtworzenie i zachowanie różnorodności biologicznej i
krajobrazu
Priorytet 1. „Promowanie zrównoważonego rybołówstwa
oraz akwakultury” – odtwarzanie i zachowanie

Mechanizmy koordynacyjne

Mechanizmy koordynacyjne
Podział zakresów interwencji na
podstawie Linii demarkacyjnej
Zastosowanie instrumentów
terytorialnych w formule ZIT
Zaangażowanie zespołów/grup
powołanych do prac nad RPO WKP na lata 2014-2020

Plan gospodarki
odpadami dla
województwa
Krajowy Program
Oczyszczania
Ścieków
komunalnych
Plan gospodarki
odpadami dla
województwa

-

-

Rozwiązania dot.
koordynacji
z PO EWT

Identyfikacja wspólnych obszarów
i instrumentów interwencji,
potencjalnych beneficjentów oraz
grup docelowych
Identyfikacja synergii i możliwości
realizacji komplementarnych
operacji
Podział zakresów interwencji na
podstawie Linii demarkacyjnej
Zastosowanie instrumentów
terytorialnych w formule ZIT
Zaangażowanie zespołów/grup
powołanych do prac nad RPO WKP na lata 2014-2020

Zastosowanie
mechanizmu crossfinancing dla
projektów EFS i
EFRR

Struktury
koordynacji w IZ i
KM
Powiązane operacje i
projekty
Monitoring i
ewaluacja
Zastosowanie
mechanizmu crossfinancing dla
projektów EFS i
EFRR

Cel
tematyczny
lub
priorytet
inwestycyjny
danego PO

Komplementarny
program,
inicjatywa,
polityka,
instrument
krajowy, EBI

CT
(dotyczy tylko
programów
wspieranych z
EFSI)

Możliwe obszary
komplementarności
i synergii
różnorodności biologicznej i krajobrazu
Rozwój efektywnego systemu gospodarki odpadami
Ochrona środowiska
Ochrona i zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych

LIFE +

KPOŚK

Gospodarka wodno-ściekowa

Praktyczne
przykłady
komplementarności

Rozwiązania dot.
koordynacji
z PO EWT

Mechanizmy koordynacyjne

Plan gospodarki
odpadami dla
województwa
Krajowy Program
Oczyszczania
Ścieków
komunalnych

Komponent Kultura: działania służące w szczególności
zapewnieniu większej popularyzacji bogactwa i
różnorodności kulturowej

KREATYWNA
EUROPA

Mechanizmy koordynacyjne

-

Oś priorytetowa 5: Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

PO IiŚ

7.2., 7.3., 7.4.

PO PW
PROW

CT 7:
Promowanie
zrównoważonego
transportu i
usuwanie
niedoborów
przepustowości w
działaniu
najważniejszej
infrastruktury
sieciowej

CEF

Połączenia z siecią TEN-T
Rozwój infrastruktury transportowej w ramach sieci TEN-T
Budowa/przebudowa dróg stanowiących połączenie do sieci
TEN-T, poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na
drogach
Inwestycje drogowe w sieci TEN-T
Zwieszenie dostępności do europejskiej sieci transportowej
TEN-T
Inwestycje w zakresie infrastruktury kolejowej
Budowa/przebudowa dróg w obrębie miast wojewódzkich
Polski Wschodniej
Inwestycje w zakresie infrastruktury kolejowej
Wsparcie tworzenia, ulepszania, rozbudowy infrastruktury
małej skali w zakresie dróg lokalnych na obszarach wiejskich
Połączenia z siecią TEN-T
Uzupełnianie połączeń drugo- i trzeciorzędnych z siecią
TEN-T
Usuwanie wąskich gardeł, uzupełnienie brakujących
połączeń
Zrównoważony i efektywny transport

Plan
Zagospodarowani
a Przestrzennego
Województwa

-

-

Identyfikacja wspólnych obszarów
i instrumentów interwencji,
potencjalnych beneficjentów oraz
grup docelowych
Identyfikacja synergii i możliwości
realizacji komplementarnych
operacji
Podział zakresów interwencji na
podstawie Linii demarkacyjnej
Zastosowanie instrumentów
terytorialnych w formule ZIT
Zaangażowanie zespołów/grup
powołanych do prac nad RPO WKP na lata 2014-2020

Struktury
koordynacji w IZ i
KM
Powiązane operacje i
projekty
Monitoring i
ewaluacja
Zastosowanie
mechanizmu crossfinancing dla
projektów EFS i
EFRR

Identyfikacja wspólnych obszarów
i instrumentów interwencji,
potencjalnych beneficjentów oraz
grup docelowych
Identyfikacja synergii i możliwości
realizacji komplementarnych

Struktury
koordynacji w IZ i
KM
Powiązane operacje i
projekty
Monitoring i

Oś priorytetowa 6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
PO IiŚ
9.1., 9.2.,
PO WER
HORYZONT

CT 9: Wspieranie
włączenia
społecznego i
walka z ubóstwem

Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
(inwestycje w infrastrukturę ratownictwa medycznego oraz
ponadregionalną infrastrukturę ochrony zdrowia)
Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i
zdrowotnych
Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan

-

Cel
tematyczny
lub
priorytet
inwestycyjny
danego PO

Komplementarny
program,
inicjatywa,
polityka,
instrument
krajowy, EBI
2020

CT
(dotyczy tylko
programów
wspieranych z
EFSI)

Mobilność osób w związku z uczeniem się,
Zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez
staże/wolontariat w przedsiębiorstwach za granicą

ERASMUS DLA
WSZYTSKICH

EBI

Rewitalizacja

PO WER

10.4.

PROW

Możliwe obszary
komplementarności
i synergii

CT 10:
Inwestowanie w
edukację,
umiejętności i
uczenie się przez
całe życie

ERASMUS DLA
WSZYSTKICH

COSME

Poprawa jakości i efektywności kształcenia
Zwieszenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych
Powiązanie systemu edukacji z zapotrzebowaniem na rynku
pracy
Wspieranie europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji
młodzieży
Poprawa nauczania i uczenia języków obcych
Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia na wszystkich
poziomach
Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia
zawodowe ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji (w
zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej i
związanej z rolnictwem oraz leśnictwem)
Podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i
umiejętności, w szczególności w zakresie ich przydatności
dla rynku pracy i społeczeństwa\
Wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej i
umiędzynarodowiania instytucji edukacyjnych
Wspieranie modernizacji systemów kształcenia i szkolenia
Możliwość uczenia się dla indywidualnych osób
Współpraca instytucji systemu oświaty z przedsiębiorstwami
Rozwój umiejętności i postaw sprzyjających
przedsiębiorczości (ludzie młodzi, kobiety)

Praktyczne
przykłady
komplementarności

Uzupełniające się,
komplementarne
instrumenty
finansowe

-

-

-

Mechanizmy koordynacyjne

Rozwiązania dot.
koordynacji
z PO EWT

Mechanizmy koordynacyjne
operacji
Podział zakresów interwencji na
podstawie Linii demarkacyjnej
Zastosowanie instrumentów
terytorialnych w formule ZIT
Zaangażowanie zespołów/grup
powołanych do prac nad RPO WKP na lata 2014-2020

ewaluacja
Zastosowanie
mechanizmu crossfinancing dla
projektów EFS i
EFRR

Identyfikacja wspólnych obszarów
i instrumentów interwencji,
potencjalnych beneficjentów oraz
grup docelowych
Identyfikacja synergii i możliwości
realizacji komplementarnych
operacji
Podział zakresów interwencji na
podstawie Linii demarkacyjnej
Zastosowanie instrumentów
terytorialnych w formule ZIT
Zaangażowanie zespołów/grup
powołanych do prac nad RPO WKP na lata 2014-2020

Struktury
koordynacji w IZ i
KM
Powiązane operacje i
projekty
Monitoring i
ewaluacja
Zastosowanie
mechanizmu crossfinancing dla
projektów EFS i
EFRR

Identyfikacja wspólnych obszarów
i instrumentów interwencji,
potencjalnych beneficjentów oraz
grup docelowych
Identyfikacja synergii i możliwości
realizacji komplementarnych
operacji
Podział zakresów interwencji na
podstawie Linii demarkacyjnej
Zastosowanie instrumentów

Struktury
koordynacji w IZ i
KM
Powiązane operacje i
projekty
Monitoring i
ewaluacja
Zastosowanie
mechanizmu crossfinancing dla

-

Oś priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

PO WER

PI 9.10.
FUNDUSZ
MIGRACJI I
AZYLU

CT 9: Wspieranie
włączenia
społecznego i
walka z ubóstwem

Integracja, indywidualizacja i standaryzacja usług na rzecz
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz rozwój aktywnej integracji społecznozawodowej osób, rodzin i lokalnych społeczności

Promowanie skutecznej integracji obywateli państw trzecich

Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
Wsparcie integracji i
aktywizacji
społecznozawodowej
mniejszości

Cel
tematyczny
lub
priorytet
inwestycyjny
danego PO

Komplementarny
program,
inicjatywa,
polityka,
instrument
krajowy, EBI

CT
(dotyczy tylko
programów
wspieranych z
EFSI)

Możliwe obszary
komplementarności
i synergii

Praktyczne
przykłady
komplementarności
etnicznych

EUROPEJKSI
FUNDUSZ
POMOCY
NAJBARDZIEJ
POTRZEBUJĄC
YM
PSCI

Ponowa integracja społeczna osób najbardziej
potrzebujących
Pomoc osobom najbardziej potrzebującym (bezdomni,
skrajnie ubodzy)

-

Oś mikro finansów i przedsiębiorczości społecznej: wsparcie
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie
rozwoju przedsiębiorstw społecznych (PSCI)

-

Mechanizmy koordynacyjne

Rozwiązania dot.
koordynacji
z PO EWT

Mechanizmy koordynacyjne
terytorialnych w formule ZIT
Zaangażowanie zespołów/grup
powołanych do prac nad RPO WKP na lata 2014-2020

projektów EFS i
EFRR

Oś priorytetowa 8: Aktywni na rynku pracy

PO WER

8.5., 8.7.,
8.8., 8.9.,
8.10.,

PROW

HORYZONT
2020

ERASMUS DLA
WSZYTSKICH

CT 8:
Promowanie
trwałego i
wysokiej jakości
zatrudnienia oraz
wsparcie
mobilnosci
pracowników

Działania na rzecz zwieszenia aktywności zawodowej i
zatrudnienia
Wspieranie europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji
młodzieży,
Poprawa nauczania i uczenia się języków obcych,
Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia na wszystkich
poziomach
Rozwój uczenia się przez całe życie
Wspieranie modernizacji systemów kształcenia i szkolenia, w
tym pozaformalnego
Działania na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej i
zatrudnienia
Wsparcie systemowe dla rozwoju MŚP i ich kadr
Wsparcie na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym
Działanie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”
– ułatwienie zakładania małych przedsiębiorstw i tworzenia
miejsc pracy
Działanie LEADER – wsparcie rozwoju lokalnego
Rozwój działalności pozarolniczej i wzrost zatrudnienia na
obszarach wiejskich
Wzmacnianie umiejętności, szkoleń i rozwoju
Poprawa zdrowia i dobrostanu przez całe życie
Wspieranie przedsiębiorczości
Zwieszenie szans na zatrudnienie
Modernizacja systemów szkolenia
Wzmocnienie umiejętności oraz szans na zatrudnienie
Podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i
umiejętności, w szczególności w zakresie ich przydatności do
rynku pracy
Mobilność osób w związku z uczeniem się

Inwestycje w
infrastrukturę
edukacyjną
(stanowiące
uzupełnienie działań
w ramach osi
priorytetowej)

-

-

Współpraca instytucji
edukacyjnych

Identyfikacja wspólnych obszarów
i instrumentów interwencji,
potencjalnych beneficjentów oraz
grup docelowych
Identyfikacja synergii i możliwości
realizacji komplementarnych
operacji
Podział zakresów interwencji na
podstawie Linii demarkacyjnej
Zastosowanie instrumentów
terytorialnych w formule ZIT
Zaangażowanie zespołów/grup
powołanych do prac nad RPO WKP na lata 2014-2020

Struktury
koordynacji w IZ i
KM
Powiązane operacje i
projekty
Monitoring i
ewaluacja
Zastosowanie
mechanizmu crossfinancing dla
projektów EFS i
EFRR

Cel
tematyczny
lub
priorytet
inwestycyjny
danego PO

Komplementarny
program,
inicjatywa,
polityka,
instrument
krajowy, EBI

CT
(dotyczy tylko
programów
wspieranych z
EFSI)

Możliwe obszary
komplementarności
i synergii

Praktyczne
przykłady
komplementarności

Zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez
staże/wolontariat w przedsiębiorstwach za granicą
Oś Eures: usługi w zakresie rekrutacji i zatrudniania
pracowników (PSCI)
Oś mikro finansów i przedsiębiorczości społecznej:
Zwieszanie samozatrudnienia i rozwój biznesu oraz wsparcie
osób zagrożonych utratą pracy
Promowanie zatrudnienia poprzez zwiększenie dostępności
do zwrotnych instrumentów finansowych
Promowanie mobilności przestrzennej
Promowanie przedsiębiorczości
Rozwój umiejętności i postaw sprzyjających
przedsiębiorczości (zwłaszcza wśród nowych
przedsiębiorców)
Usługi mające na celu reintegrację zwolnionych
pracowników z rynkiem pracy (EFG)

PSCI 2014-2020

COSME

EFG

Mechanizmy koordynacyjne

Rozwiązania dot.
koordynacji
z PO EWT

Mechanizmy koordynacyjne

-

-

-

Oś priorytetowa 9: Solidarne społeczeństwo
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
(inwestycje w infrastrukturę ratownictwa medycznego oraz
ponadregionalną infrastrukturę ochrony zdrowia)

PO IiŚ

9.4., 9.7.,
9.8.

PO WER

PSCI 2014-2020
COSME
ERASMUS DLA
WSZYSTKICH

CT 9: Wspieranie
włączenia
społecznego i
walka z ubóstwem

Aktywne i zdrowe starzenie się
Zwieszenie bezpieczeństwa i efektywności systemu ochrony
zdrowia oraz dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych
i społecznych
Wspieranie gospodarki społecznej
Integracja, indywidualizacja i standaryzacja usług na rzecz
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz rozwój aktywnej integracji społecznozawodowej osób, rodzin i lokalnych społeczności
Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych i
społecznych
Wzmocnienie koordynacji na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej
Ułatwianie zakładania małych przedsiębiorstw i tworzenie
miejsc pracy
Wsparcie przedsiębiorczości społecznej
Wsparcie tworzenia i rozwoju MSP
Działania na rzecz zwiększenia szans na zatrudnienie

Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
Wsparcie rozwoju
usług społecznych
Wsparcie PES i
przedsiębiorczości
społecznej
Koordynacja rozwoju
sektora ekonomii
społecznej
Wsparcie PES i
przedsiębiorczości
społecznej
-

Identyfikacja wspólnych obszarów
i instrumentów interwencji,
potencjalnych beneficjentów oraz
grup docelowych
Identyfikacja synergii i możliwości
realizacji komplementarnych
operacji
Podział zakresów interwencji na
podstawie Linii demarkacyjnej
Zastosowanie instrumentów
terytorialnych w formule ZIT
Zaangażowanie zespołów/grup
powołanych do prac nad RPO WKP na lata 2014-2020

Struktury
koordynacji w IZ i
KM
Powiązane operacje i
projekty
Monitoring i
ewaluacja
Zastosowanie
mechanizmu crossfinancing dla
projektów EFS i
EFRR

Cel
tematyczny
lub
priorytet
inwestycyjny
danego PO

Komplementarny
program,
inicjatywa,
polityka,
instrument
krajowy, EBI
EUROPEJSKI
FUNDUSZ
POMOCY
NAJBARDZIEJ
POTRZEBUJĄC
YM

CT
(dotyczy tylko
programów
wspieranych z
EFSI)

Możliwe obszary
komplementarności
i synergii

Praktyczne
przykłady
komplementarności

Wsparcie integracji i aktywizacji osób najbardziej
potrzebujących (bezdomnych, ubogich)

EUROPEJSKI
FUNDUSZ
MIGRACJI I
AZYLU

Wsparcie integracji i aktywizacji obywateli państw trzecich
Wspieranie gospodarki społecznej

Mechanizmy koordynacyjne

Rozwiązania dot.
koordynacji
z PO EWT

Mechanizmy koordynacyjne

-

Wsparcie integracji i
aktywizacji społ.zawodowej
mniejszości
etnicznych

Oś priorytetowa 10: Innowacyjna edukacja
PO IiŚ

-

PO WER

ERASMUS DLA
WSZYTSKICH
10.1. 10.3.,
10.3. BIS,

HORYZONT
2020

COSME

CT 10:
Inwestowanie w
edukację,
umiejętności i
uczenie się przez
całe życie

Poprawa jakości i efektywności kształcenia
Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług
edukacyjnych
Powiązanie systemu edukacji z zapotrzebowaniem na rynku
pracy
Modernizacja systemów i poprawa jakości kształcenia, w
tym poza formalnego
Możliwość uczenia się dla indywidualnych osób
Współpraca instytucji systemu oświaty z przedsiębiorcami
Wspieranie najbardziej uzdolnionych i twórczych osób oraz
ich zespołów
Zwiększanie możliwości kształcenia i rozwoju kariery dla
młodych talentów
Wspieranie europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji
młodzieży
Poprawa nauczania i uczenia się języków obcych
Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia na wszystkich
Wzmocnienie umiejętności oraz szans na zatrudnienie
Wspieranie najbardziej uzdolnionych i twórczych osób oraz
ich zespołów
Zwiększanie możliwości kształcenia i rozwoju kariery dla
młodych talentów
Wspieranie europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji
młodzieży
Poprawa nauczania i uczenia się języków obcych
Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia na wszystkich
poziomach
Rozwój umiejętności i postaw sprzyjających
przedsiębiorczości (ludzie młodzi, kobiety)

-

Podnoszenie
umiejętności i
kompetencji osób
dorosłych (poprzez
uczenie się w
systemie formalnym,
nieformalnym i poza
formalnym)
Współpraca instytucji
edukacyjnych

-

-

Identyfikacja wspólnych obszarów
i instrumentów interwencji,
potencjalnych beneficjentów oraz
grup docelowych
Identyfikacja synergii i możliwości
realizacji komplementarnych
operacji
Podział zakresów interwencji na
podstawie Linii demarkacyjnej
Zastosowanie instrumentów
terytorialnych w formule ZIT
Zaangażowanie zespołów/grup
powołanych do prac nad RPO WKP na lata 2014-2020

Struktury
koordynacji w IZ i
KM
Powiązane operacje i
projekty
Monitoring i
ewaluacja
Zastosowanie
mechanizmu crossfinancing dla
projektów EFS i
EFRR

Cel
tematyczny
lub
priorytet
inwestycyjny
danego PO

Komplementarny
program,
inicjatywa,
polityka,
instrument
krajowy, EBI

CT
(dotyczy tylko
programów
wspieranych z
EFSI)

PROW
Fundusz Migracji
i Azylu

Możliwe obszary
komplementarności
i synergii

Praktyczne
przykłady
komplementarności

Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia
zawodowe ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji (w
zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej i
związanej z rolnictwem oraz leśnictwem

-

Wspieranie gospodarki społecznej

-

Mechanizmy koordynacyjne

Rozwiązania dot.
koordynacji
z PO EWT

Mechanizmy koordynacyjne

Oś priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

9.9.

PO WER

CT 9: Wspieranie
włączenia
społecznego i
walka z ubóstwem

Rozwój ekonomii społecznej

-

Identyfikacja wspólnych obszarów
i instrumentów interwencji,
potencjalnych beneficjentów oraz
grup docelowych
Identyfikacja synergii i możliwości
realizacji komplementarnych
operacji
Podział zakresów interwencji na
podstawie Linii demarkacyjnej
Zastosowanie instrumentów
terytorialnych w formule ZIT
Zaangażowanie zespołów/grup
powołanych do prac nad RPO WKP na lata 2014-2020

Struktury
koordynacji w IZ i
KM
Powiązane operacje i
projekty
Monitoring i
ewaluacja
Zastosowanie
mechanizmu crossfinancing dla
projektów EFS i
EFRR

