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Numer 
zmiany 

Sekcja / Oś 
priorytetowa 

Obecne brzmienie RPO Propozycja zmiany RPO 

1 

horyzontalnie 
 

W systemie SFC wprowadza się poziom 
dofinansowania w wysokości 100% dla wszystkich 
Osi Priorytetowych RPO WP (dotyczy EFRR oraz 
EFS). 
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Sekcja 1.1. Wkład 
Programu w 
realizację Strategii 
EUROPA 2020  
oraz w osiągnięcie 
spójności 
gospodarczo-
społecznej i 
terytorialnej 

(…) 
Ponadto zmiana Programu uwzględnia włączenie 
środków z instrumentu REACT-EU skierowanego na 
wspieranie kryzysowych działań naprawczych w 
kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych 
oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej 
odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.  
(…) 

(…) 
Ponadto zmiana Programu uwzględnia włączenie 
środków z instrumentu REACT-EU skierowanego na 
wspieranie kryzysowych działań naprawczych w 
kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków 
społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i 
cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej 
odporność. Zmiana Programu wynika również z 
potrzeby uwzględnienia wyzwań związanych z falą 
migracji na skutek działań wojennych w Ukrainie. 
(…) 
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Sekcja 1.1. Wkład 
Programu w 
realizację Strategii 
EUROPA 2020  
oraz w osiągnięcie 
spójności 
gospodarczo-

Aktywność zawodowa i społeczna 
Punkt wyjścia 
(…) 
 
Wyzwanie 3 
Zwiększenie zatrudnienia we wszystkich kategoriach 
wiekowych, poprawa stanu zdrowia, podniesienie 

Aktywność zawodowa i społeczna 
Punkt wyjścia 
(…) 13. W związku z działaniami wojennymi w 
Ukrainie, niezbędne jest podjęcie działań służących 
długofalowej integracji imigrantów 
przebywających na terenie województwa 
pomorskiego. 
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społecznej i 
terytorialnej 

poziomu aktywności społecznej i wzrost kompetencji 
mieszkańców dla lepszego wykorzystania potencjału 
wynikającego z wydłużania się życia. 
Interwencja RPO WP  
Wyzwania w sferze aktywności zawodowej i społecznej 
przekładają się na trzy OP RPO WP: 
(…) 
 
Oczekiwane efekty Programu: 
(…) 
 
 
Zgodność z dokumentami strategicznymi 
(…) 
OP 6. Integracja wpisuje się w: 

 
Wyzwanie 3 
Zwiększenie zatrudnienia we wszystkich 
kategoriach wiekowych, poprawa stanu zdrowia, 
podniesienie poziomu aktywności społecznej i 
wzrost kompetencji mieszkańców i imigrantów dla 
lepszego wykorzystania potencjału wynikającego z 
wydłużania się życia. 
Interwencja RPO WP  
Wyzwania w sferze aktywności zawodowej i 
społecznej przekładają się na cztery OP RPO WP: 
(…) 
4)OP 14. Integracja imigrantów (CT 9) 
ukierunkowana będzie na długofalową integrację 
imigrantów przebywających na terenie 
województwa pomorskiego w związku z 
działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe 
wzmocnienie ich postaw społecznych, 
zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i 
kulturalnych. 
 
Oczekiwane efekty Programu: 
(…) 
10) Zwiększona integracja osób z doświadczeniem 
migracji. 
 
Zgodność z dokumentami strategicznymi 
(…) 
OP 6. Integracja oraz OP 14. Integracja imigrantów 
wpisują się w: 



 

 

3 
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Sekcja 1.1. Wkład 
Programu w 
realizację Strategii 
EUROPA 2020  
oraz w osiągnięcie 
spójności 
gospodarczo-
społecznej i 
terytorialnej 

Tabela 1 Przegląd uzasadnienia wyboru CT i PI 
CT 9. Promowanie włączenia społecznego i walka z 
ubóstwem / PI 9i 
(…) 
Doświadczenia wskazują, iż dla podniesienia 
skuteczności interwencji niezbędne jest udzielanie 
zindywidualizowanego wsparcia, uwzględniającego 
sytuację całej rodziny, angażującego we współpracę 
różne instytucje działające na rzecz integracji i pomocy 
społecznej, rynku pracy oraz pracodawców. 

Tabela 1 Przegląd uzasadnienia wyboru CT i PI 
CT 9. Promowanie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem / PI 9i 
(…) 
Doświadczenia wskazują, iż dla podniesienia 
skuteczności interwencji niezbędne jest udzielanie 
zindywidualizowanego wsparcia, uwzględniającego 
sytuację całej rodziny, dopasowanego do 
szczególnych potrzeb (np. imigrantów), 
angażującego we współpracę różne instytucje 
działające na rzecz integracji i pomocy społecznej, 
rynku pracy oraz pracodawców. 
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Sekcja 1.2. 
Uzasadnienie 
alokacji finansowej 

RPO WP jest programem operacyjnym finansowanym ze 
środków EFRR i EFS. Alokacja UE na Program wynosi 
łącznie 1 886 544 245 EUR, w tym 1 361 981 715 EUR z 
EFRR oraz 524 562 530 EUR z EFS. Na kwotę tę składa się 
alokacja wskazana w UP, która wynosi łącznie 1 864 811 
698 EUR, w tym 1 340 249 168 EUR z EFRR i 524 562 530 
EUR z EFS oraz alokacja w ramach REACT-EU wynosząca 
25 898 218 EUR z EFRR. Minimalne zaangażowanie 
środków krajowych – szacowane na podstawie art. 120 
rozporządzenia ogólnego zakładającego maksymalny 
poziom dofinansowania każdej OP EFRR i EFS w 
regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85% – 
wynosi 329 084 422 EUR. 
(…) 
W związku z przeciwdziałaniem i niwelowaniem 
negatywnych skutków pandemii COVID‐19, na 
podstawie art. 25a ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013, w roku 

RPO WP jest programem operacyjnym 
finansowanym ze środków EFRR i EFS. Alokacja UE 
na Program wynosi łącznie 1 890 709 916 EUR, w 
tym 1 366 147 386 EUR z EFRR oraz 524 562 530 
EUR z EFS. Na kwotę tę składa się alokacja 
wskazana w UP, która wynosi łącznie 1 864 811 
698 EUR, w tym 1 340 249 168 EUR z EFRR i 524 
562 530 EUR z EFS oraz alokacja w ramach REACT-
EU wynosząca 25 898 218 EUR z EFRR. Minimalne 
zaangażowanie środków krajowych – szacowane 
na podstawie art. 120 rozporządzenia ogólnego 
zakładającego maksymalny poziom 
dofinansowania każdej OP EFRR i EFS w regionach 
słabiej rozwiniętych na poziomie 85% – wynosi 328 
566 129 EUR. 
(…) 
W związku z przeciwdziałaniem i niwelowaniem 
negatywnych skutków pandemii COVID‐19, na 
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6obrachunkowym rozpoczynającym się w dniu 1 lipca 
2020 r. i kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 r. – 
wprowadzono poziom współfinansowania UE w 
wysokości 100% dla wszystkich Osi Priorytetowych RPO 
WP (dotyczy EFRR i EFS).  

podstawie art. 25a ust. 1 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
1303/2013, w roku obrachunkowym 
rozpoczynającym się w dniu 1 lipca 2020 r. i 
kończącym się w dniu 30 czerwca 2021 r. – 
wprowadzono poziom współfinansowania UE w 
wysokości 100% dla wszystkich Osi Priorytetowych 
RPO WP (dotyczy EFRR i EFS). Analogiczne 
rozwiązanie zastosowano dla roku 
obrachunkowego rozpoczynającego się w dniu 1 
lipca 2021 r. i kończącego się w dniu 30 czerwca 
2022 r. 
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Sekcja 1.2. 
Uzasadnienie 
alokacji finansowej 

(…) 
Podział środków na OP RPO WP, biorąc pod uwagę 
poziomy koncentracji tematycznej określone w 
regulacjach UE dla polityki spójności (ring-fencing), jest 
następująacy: 
1) na wsparcie innowacji, prac B+R, wzmocnienie 
przedsiębiorstw, e-usługi, jak też działania z zakresu 
zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania 
OZE przeznaczonych będzie 47,11% wkładu EFRR, 
2) na działania z zakresu zwiększenia efektywności 
energetycznej, wykorzystania OZE oraz gospodarki 
niskoemisyjnej skierowanych będzie 24,48% alokacji 
EFRR, 
3) na promowanie włączenia społecznego i walkę z 
ubóstwem – 22,58% alokacji EFS, 
4) 68,47% alokacji EFS zostanie przeznaczone na 
pięć priorytetów inwestycyjnych (PI 8i, 9i, 9iv, 10i, 10iii). 

(…) 
Podział środków na OP RPO WP, biorąc pod uwagę 
poziomy koncentracji tematycznej określone w 
regulacjach UE dla polityki spójności (ring-fencing), 
jest następujący: 
1) na wsparcie innowacji, prac B+R, 
wzmocnienie przedsiębiorstw, e-usługi, jak też 
działania z zakresu zwiększenia efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE przeznaczonych 
będzie 46,51% wkładu EFRR, 
2) na działania z zakresu zwiększenia 
efektywności energetycznej, wykorzystania OZE 
oraz gospodarki niskoemisyjnej skierowanych 
będzie 24,48% alokacji EFRR, 
3) na promowanie włączenia społecznego i 
walkę z ubóstwem – 23,10% alokacji EFS, 
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4) 68,18% alokacji EFS zostanie przeznaczone 
na pięć priorytetów inwestycyjnych (PI 8i, 9i, 9iv, 
10i, 10iii). 
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Sekcja 1.2. 
Uzasadnienie 
alokacji finansowej 

(…) Podział środków UE na CT wynika ze 
zidentyfikowanych wyzwań rozwojowych opisanych w 
sekcji 1.1: 
1) najwięcej środków RPO WP – ponad 17% – 
przeznaczonych zostanie na CT 4 i wiązać się będzie z 
przejściem na gospodarkę niskoemisyjną oraz wsparcie 
zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego – 
wynika to z wysokiego, ale niewykorzystanego, 
potencjału regionu w sferze energetyki, 
2) również znaczna alokacja RPO WP – 14% – 
przeznaczona zostanie łącznie na CT 1 i 3, tj. 
kompleksowe wsparcie sektora gospodarczego w 
zakresie komercjalizacji wiedzy i polepszania warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
3) działania dotyczące niskoemisyjnego transportu 
zbiorowego w CT 4 łączą się bezpośrednio z CT 7, na 
który przeznaczono prawie 14% środków UE – taka 
alokacja związana jest ze słabą dostępnością 
transportową województwa, zarówno zewnętrzną, jak i 
wewnętrzną,  
4) w sferze społeczno-gospodarczej dominować 
będzie wsparcie w zakresie: 

− zatrudnienia (prawie 22% środków UE na CT 8 i 
10), co pozwoli ograniczyć negatywne zjawiska 
na regionalnym rynku pracy, 

− aktywizacji społeczno-zawodowej (ponad 16% 
środków UE na CT 9), co umożliwi przywrócenie 

(…) Podział środków UE na CT wynika ze 
zidentyfikowanych wyzwań rozwojowych 
opisanych w sekcji 1.1: 
1) najwięcej środków RPO WP – ponad 17% – 
przeznaczonych zostanie na CT 4 i wiązać się 
będzie z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną 
oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju 
transportu zbiorowego – wynika to z wysokiego, 
ale niewykorzystanego, potencjału regionu w 
sferze energetyki, 
2) również znaczna alokacja RPO WP – 
niespełna 14% – przeznaczona zostanie łącznie na 
CT 1 i 3, tj. kompleksowe wsparcie sektora 
gospodarczego w zakresie komercjalizacji wiedzy i 
polepszania warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej, 
3) działania dotyczące niskoemisyjnego 
transportu zbiorowego w CT 4 łączą się 
bezpośrednio z CT 7, na który przeznaczono prawie 
14% środków UE – taka alokacja związana jest ze 
słabą dostępnością transportową województwa, 
zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną,  
4) w sferze społeczno-gospodarczej 
dominować będzie wsparcie w zakresie: 

− zatrudnienia (prawie 22% środków UE na 
CT 8 i 10), co pozwoli ograniczyć negatywne 
zjawiska na regionalnym rynku pracy, 
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na rynek pracy osób wykluczonych bądź 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

(…) 

− aktywizacji społeczno-zawodowej (prawie 
17% środków UE na CT 9), co umożliwi 
przywrócenie na rynek pracy osób 
wykluczonych bądź zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

(…) 
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Sekcja 1.2. 
Uzasadnienie 
alokacji finansowej 

(…) 
Środki RPO WP będą realizować Priorytety Strategii 
EUROPA 2020. Spośród trzech Priorytetów Strategii 
EUROPA 2020, w RPO WP największy będzie udział 
środków skierowanych na wsparcie rozwoju 
zrównoważonego (ponad 47% środków UE), w tym na: 
1) Inicjatywę Europa efektywnie korzystająca z 
zasobów przeznaczonych zostanie około 37,6% środków 
UE, 
2) Inicjatywę Polityka przemysłowa w erze 
globalizacji przewidziano 9,8% środków UE.  
Należy jednak zauważyć, że część interwencji w tym 
obszarze pośrednio wesprze także rozwój inteligentny, w 
szczególności w zakresie innowacyjnych rozwiązań w 
energetyce, transporcie, czy w sektorze przedsiębiorstw.  
Drugim co do wielkości wsparciem w RPO WP będą 
działania na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu (36% środków UE), w tym na: 
1) Inicjatywę Program na rzecz nowych umiejętności 
i zatrudnienia przeznaczonych zostanie niemal 20% 
środków UE,  
2) Inicjatywę Europejski program walki z ubóstwem 
skierowanych będzie 16% środków UE. 

(…) 
Środki RPO WP będą realizować Priorytety Strategii 
EUROPA 2020. Spośród trzech Priorytetów 
Strategii EUROPA 2020, w RPO WP największy 
będzie udział środków skierowanych na wsparcie 
rozwoju zrównoważonego (ponad 47% środków 
UE), w tym na: 
1) Inicjatywę Europa efektywnie korzystająca z 
zasobów przeznaczonych zostanie około 37,7% 
środków UE, 
2) Inicjatywę Polityka przemysłowa w erze 
globalizacji przewidziano 9,5% środków UE.  
Należy jednak zauważyć, że część interwencji w 
tym obszarze pośrednio wesprze także rozwój 
inteligentny, w szczególności w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań w energetyce, 
transporcie, czy w sektorze przedsiębiorstw.  
Drugim co do wielkości wsparciem w RPO WP będą 
działania na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu (36% środków UE), w tym na: 
1) Inicjatywę Program na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia przeznaczonych 
zostanie niemal 20% środków UE,  
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Wzrostowi inteligentnemu dedykowanych będzie ponad 
13% środków UE, z tego na: 
1) Inicjatywę Unia innowacji – 5% środków UE, 
2) Inicjatywę Europejska agenda cyfrowa – ponad 
2% środków UE, 
3) Inicjatywę Młodzież w drodze – niemal 6% 
środków UE. 
(…) 

2) Inicjatywę Europejski program walki z 
ubóstwem skierowanych będzie 17% środków UE. 
Wzrostowi inteligentnemu dedykowanych będzie 
niespełna 13% środków UE, z tego na: 
1) Inicjatywę Unia innowacji – niespełna 5% 
środków UE, 
2) Inicjatywę Europejska agenda cyfrowa – 
ponad 2% środków UE, 
3) Inicjatywę Młodzież w drodze – niemal 6% 
środków UE. 
(…) 
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Sekcja 1.2. 
Uzasadnienie 
alokacji finansowej 

(…) Interwencja RPO WP będzie silnie ukierunkowana 
terytorialnie m.in. poprzez wykorzystanie instrumentu 
rozwoju terytorialnego ZIT. Szacowana alokacja UE 
przeznaczona na ZIT wyniesie łącznie około 257 293 332 
EUR (około 13,6% środków UE w RPO WP), w tym 194 
662 387 EUR z EFRR i 62 630 945 EUR z EFS.  
Ponadto biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych OP 
i PI RPO WP, przewidywany szacunkowy udział 
wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcia 
zlokalizowane na obszarach wiejskich wyniesie ponad 
23% ogólnej alokacji RPO WP, tj. około 443 444 880 EUR. 
(…) 

(…) Interwencja RPO WP będzie silnie 
ukierunkowana terytorialnie m.in. poprzez 
wykorzystanie instrumentu rozwoju terytorialnego 
ZIT. Szacowana alokacja UE przeznaczona na ZIT 
wyniesie łącznie około 258 093 332 EUR (około 
13,6% środków UE w RPO WP), w tym 195 462 38 
EUR z EFRR i 62 630 945 EUR z EFS.  
Ponadto biorąc pod uwagę specyfikę 
poszczególnych OP i PI RPO WP, przewidywany 
szacunkowy udział wydatków przeznaczonych na 
przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarach 
wiejskich wyniesie ponad 23% ogólnej alokacji RPO 
WP, tj. około 443 490 764 EUR. 
(…) 
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Sekcja 1.2. 
Uzasadnienie 
alokacji finansowej 

(…) 20,38% (384 485 341 EUR) alokacji UE w RPO WP 
zostanie skierowane na cele dotyczące przeciwdziałania 
zmianom klimatu. 

(…) 20,5% (387 651 012 EUR) alokacji UE w RPO 
WP zostanie skierowane na cele dotyczące 
przeciwdziałania zmianom klimatu. 
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Sekcja 1.2. 
Uzasadnienie 
alokacji finansowej 

Uzasadnienie alokacji finansowej w ramach REACT-EU 
Alokacja środków w ramach pierwszej transzy 
mechanizmu REACT-EU w RPO WP wynosi 21 732 547 
EUR z EFRR.  
Podział środków w ramach OP 13. Odporność i 
Odbudowa (REACT-EU) RPO WP, jest następujący: 
1) na wsparcie przedsiębiorstw planuje się 
przeznaczyć 68% środków z pierwszej transzy, tj. 14 778 
131,96 EUR; 
2) na ochronę zdrowia planuje się przeznaczyć 21% 
środków z pierwszej transzy, tj. 4 563 834,87 EUR; 
3) na OZE planuje się przeznaczyć 11% środków z 
pierwszej transzy, tj. 2 390 580,17 EUR. 

Uzasadnienie alokacji finansowej w ramach REACT-
EU 
Alokacja środków w ramach pierwszej transzy 
mechanizmu REACT-EU w RPO WP wynosi 21 732 
547 EUR z EFRR. Alokacja środków w ramach 
drugiej transzy mechanizmu REACT-EU w RPO WP 
wynosi 4 165 671 EUR z EFRR.  
Podział środków w ramach OP 13. Odporność i 
Odbudowa (REACT-EU) RPO WP, jest następujący: 
1) na wsparcie przedsiębiorstw planuje się 
przeznaczyć 68% środków z pierwszej transzy, tj. 
14 778 131,96 EUR; 
2) na ochronę zdrowia planuje się przeznaczyć 
21% środków z pierwszej transzy, tj. 4 563 834,87 
EUR; 
3) na OZE planuje się przeznaczyć 11% 
środków z pierwszej transzy, tj. 2 390 580,17 EUR 
oraz 76% środków z drugiej transzy, tj. 3 165 
671,00 EUR; 
4) na wsparcie imigrantów przebywających na 
terenie województwa pomorskiego w związku z 
działaniami wojennymi w Ukrainie planuje się 
przeznaczyć 24% środków z drugiej transzy, tj. 1 
000 000 EUR. 
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Sekcja 1.2. 
Uzasadnienie 
alokacji finansowej 

 Tabela 2. Przegląd strategii inwestycyjnej 
Programu 
Zaktualizowano wartości w kolumnie 4 – Udział 
wsparcia UE w RPO WP (%) 
Zaktualizowano wiersz 13. Odbudowa i odporność 
(REACT-EU) 
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Dodano wiersz 14. Integracja imigrantów 

13 

OP 1. 
Kategoryzacja 
interwencji Osi 
Priorytetowej 

 Aktualizacja wymiaru 1, 2, 3 i 4.  

14 

OP 2. 
Kategoryzacja 
interwencji Osi 
Priorytetowej 

 Aktualizacja wymiaru 1, 2, 3 i 4. 

15 

OP 3. Edukacja, PI 
10i 

Grupy docelowe 
Dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunowie. 
 

Grupy docelowe 
Dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunowie, w 
tym osoby z doświadczeniem migracji w związku z 
działaniami wojennymi w Ukrainie. 

16 

OP 3. Edukacja, PI 
10iv 

Grupy docelowe 
Uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych, instruktorzy 
praktycznej nauki zawodu, pracodawcy/ przedsiębiorcy. 

Grupy docelowe 
Uczniowie, w tym uczniowie z doświadczeniem 
migracji w związku z działaniami wojennymi w 
Ukrainie, nauczyciele szkół zawodowych, 
instruktorzy praktycznej nauki zawodu, 
pracodawcy/ przedsiębiorcy. 

17 

OP 3. Edukacja, PI 
10iv 

Głównym trybem wyboru projektów będzie tryb 
konkursowy. 
Uzupełniająco dopuszcza się także tryb pozakonkursowy 
(przedsięwzięcie strategiczne zdefiniowane w RPS w 
zakresie aktywności zawodowej i społecznej w części 
dotyczącej wsparcia rozwoju uczniów kształcenia 
zawodowego). 

Głównym trybem wyboru projektów będzie tryb 
konkursowy. 
Uzupełniająco dopuszcza się także tryb 
pozakonkursowy (przedsięwzięcie strategiczne 
zdefiniowane w RPS w zakresie aktywności 
zawodowej i społecznej w części dotyczącej 
wsparcia rozwoju uczniów kształcenia 
zawodowego). 
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Wybór projektów służących wsparciu osób z 
doświadczeniem migracji w związku z działaniami 
wojennymi w Ukrainie może następować w trybie 
nadzwyczajnym. 
 

18 

OP 3. 
Kategoryzacja 
interwencji Osi 
Priorytetowej 

 Aktualizacja wymiaru 1, 2, 3, 4 i 6.  

19 

OP 5. 
Zatrudnienie, PI 8i 

Grupy docelowe 
Osoby pozostające bez pracy oraz osoby pracujące 
znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. 
 

Grupy docelowe 
Osoby pozostające bez pracy oraz osoby pracujące 
znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy, w tym osoby z doświadczeniem migracji w 
związku z działaniami wojennymi w Ukrainie. 
 

20 

OP 5. 
Zatrudnienie, PI 
8iv 

Grupy docelowe 
Osoby wchodzące na rynek pracy oraz osoby 
powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, 
rodzicielskich i wychowawczych oraz osoby, którym 
sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 
3 zmniejsza szanse utrzymania pracy. 
 

Grupy docelowe 
Osoby wchodzące na rynek pracy oraz osoby 
powracające na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych 
oraz osoby, którym sytuacja rodzinna wynikająca z 
opieki nad dziećmi do lat 3 zmniejsza szanse 
utrzymania pracy, w tym osoby z doświadczeniem 
migracji w związku z działaniami wojennymi w 
Ukrainie. 

21 

OP 5. 
Zatrudnienie, PI 
8vi 

Planowany zakres wsparcia 
(…) 
W ramach PI 8vi interwencją objęte będą również 
działania dostosowane do potrzeb poszczególnych grup 
pracowników i grup zawodowych obejmujące m.in.: 
ograniczanie czynników ryzyka dla chorób 

Planowany zakres wsparcia 
(…) 
W ramach PI 8vi interwencją objęte będą również 
działania dostosowane do potrzeb poszczególnych 
grup pracowników i grup zawodowych obejmujące 
m.in.: ograniczanie czynników ryzyka dla chorób 
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cywilizacyjnych i wynikających ze specyfiki zakładu pracy, 
badania profilaktyczne, przekwalifikowanie 
pracowników długotrwale pracujących w warunkach 
negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowanie do 
kontynuowania pracy na innych stanowiskach o 
mniejszym obciążeniu dla zdrowia. Wsparcie 
ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych 
czynników ryzyka w miejscu pracy będzie realizowane na 
rzecz pracowników konkretnego pracodawcy w zakresie 
zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami. 
Ponadto wsparciem objęte zostaną działania 
ukierunkowane na rozwój profilaktyki wykrywania raka 
piersi, szyjki macicy i jelita grubego. 
(…) 

cywilizacyjnych i wynikających ze specyfiki zakładu 
pracy, badania profilaktyczne, przekwalifikowanie 
pracowników długotrwale pracujących w 
warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, 
przygotowanie do kontynuowania pracy na innych 
stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. 
Wsparcie ukierunkowane na eliminowanie 
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy 
będzie realizowane na rzecz pracowników 
konkretnego pracodawcy w zakresie zgodnym ze 
zdiagnozowanymi potrzebami. 
Ponadto w obszarze wsparcia ukierunkowanego na 
eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w 
miejscu pracy przewiduje się realizację programu 
adaptacyjnego dla personelu ukraińskiego w 
szpitalach, dla których organem tworzącym lub 
właścicielem jest SWP. Ponadto wsparciem objęte 
zostaną działania ukierunkowane na rozwój 
profilaktyki wykrywania raka piersi, szyjki macicy i 
jelita grubego. 
(…) 

22 

OP 5. 
Zatrudnienie, PI 
8vi 

Grupy docelowe 
Osoby w wieku aktywności zawodowej. 

Grupy docelowe 
Osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym 
osoby z doświadczeniem migracji w związku z 
działaniami wojennymi w Ukrainie. 

23 

OP 5. 
Zatrudnienie, PI 
8vi 

Kierunkowe zasady wyboru projektów 
Trybem wyboru projektów będzie tryb konkursowy.  
Z alokacji PI 8vi przewiduje się wydzielenie kopert 
finansowych dla ZIT. 
(…) 

Kierunkowe zasady wyboru projektów 
Trybem wyboru projektów będzie tryb 
konkursowy.  
Uzupełniająco dopuszcza się także tryb 
pozakonkursowy dla projektów wynikających z 
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przedsięwzięcia strategicznego zdefiniowane w 
RPS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej pn. Jakość i bezpieczeństwo 
w podmiotach leczniczych.  
Z alokacji PI 8vi przewiduje się wydzielenie kopert 
finansowych dla ZIT. 
(…) 
Wybór projektów służących wsparciu osób z 
doświadczeniem migracji w związku z działaniami 
wojennymi w Ukrainie może następować w trybie 
nadzwyczajnym. 

24 

OP 5. 
Zatrudnienie, PI 
10iii 

Grupy docelowe 
Osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym 
pracownicy sektora mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

Grupy docelowe 
Osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym 
pracownicy sektora mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, w tym osoby z doświadczeniem 
migracji w związku z działaniami wojennymi w 
Ukrainie. 

25 

OP 5. 
Zatrudnienie, PI 8v 

Grupy docelowe 
Osoby zagrożone zwolnieniem oraz osoby zwolnione z 
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do 
projektu. 

Grupy docelowe 
Osoby zagrożone zwolnieniem oraz osoby 
zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 
dniem przystąpienia do projektu, w tym osoby z 
doświadczeniem migracji w związku z działaniami 
wojennymi w Ukrainie. 

26 

OP 5. 
Zatrudnienie, PI 
8iii 

Grupy docelowe 
Osoby pozostające bez pracy oraz osoby pracujące 
znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. 

Grupy docelowe 
Osoby pozostające bez pracy oraz osoby pracujące 
znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy, w tym osoby z doświadczeniem migracji w 
związku z działaniami wojennymi w Ukrainie. 
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27 

OP 5. 
Kategoryzacja 
interwencji Osi 
Priorytetowej 

 Aktualizacja wymiaru 1, 2, 3, 4 i 6. 

28 

OP 6. Integracja, PI 
9i 

Grupy docelowe 
Osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym oraz ich rodziny. 

Grupy docelowe 
Osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym 
osoby z doświadczeniem migracji w związku z 
działaniami wojennymi w Ukrainie. 

29 

OP 6. Integracja, PI 
9i 

Głównym trybem wyboru projektów będzie tryb 
konkursowy.  
(…) 

Głównym trybem wyboru projektów będzie tryb 
konkursowy.  
Wybór projektów służących wsparciu osób z 
doświadczeniem migracji w związku z działaniami 
wojennymi w Ukrainie może następować w trybie 
nadzwyczajnym. 
(…) 

30 

OP 6. Integracja, PI 
9iv 

Grupy docelowe 
Osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym (w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z 
niepełnosprawnościami, osoby potrzebujące wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunowie, dzieci i 
młodzież). 
W zakresie przeciwdziałania i niwelowania negatywnych 
skutków pandemii COVID-19 –  
w szczególności osoby wymagające wsparcia, 
korzystające z usług społecznych, podmioty świadczące 
usługi społeczne lub zdrowotne, ich pracownicy i ich 
rodziny, osoby przebywające w instytucjach 
całodobowego pobytu w ramach systemów: pomocy 

Grupy docelowe 
Osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym (w tym przede 
wszystkim: seniorzy, osoby z 
niepełnosprawnościami, osoby potrzebujące 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich 
opiekunowie, dzieci i młodzież), w tym osoby z 
doświadczeniem migracji w związku z działaniami 
wojennymi w Ukrainie. 
W zakresie przeciwdziałania i niwelowania 
negatywnych skutków pandemii COVID-19 –  
w szczególności osoby wymagające wsparcia, 
korzystające z usług społecznych, podmioty 
świadczące usługi społeczne lub zdrowotne, ich 
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społecznej, ochrony zdrowia, pieczy zastępczej, oświaty 
oraz osoby w kryzysie bezdomności. 

pracownicy i ich rodziny, osoby przebywające w 
instytucjach całodobowego pobytu w ramach 
systemów: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, 
pieczy zastępczej, oświaty oraz osoby w kryzysie 
bezdomności (w tym osoby z doświadczeniem 
migracji w związku z działaniami wojennymi w 
Ukrainie). 

31 

OP 6. Integracja, PI 
9iv 

Kierunkowe zasady wyboru projektów 
Trybem wyboru projektów będzie tryb konkursowy.  
 (…) 

Kierunkowe zasady wyboru projektów 
Trybem wyboru projektów będzie tryb 
konkursowy.  
Wybór projektów służących wsparciu osób z 
doświadczeniem migracji w związku z działaniami 
wojennymi w Ukrainie może następować w trybie 
nadzwyczajnym. 
(…) 

32 

OP 6. Integracja, PI 
9v 

Grupy docelowe 
Podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa 
społeczne, osoby fizyczne (w szczególności osoby 
dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym), podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 
pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych. 

Grupy docelowe 
Podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa 
społeczne, osoby fizyczne (w szczególności osoby 
dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, w tym osoby z doświadczeniem 
migracji w związku z działaniami wojennymi w 
Ukrainie), podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 
2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych.  

33 

OP 6. 
Kategoryzacja 
interwencji Osi 
Priorytetowej 

 Aktualizacja wymiaru 1, 2, 3, 4 i 6. 

34 

OP 7. Zdrowie i 
opieka, PI 9a 

Rezultat 
(…) 

Rezultat 
(…) 
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Oprócz wskazanych zagrożeń w regionie widoczne są 
deficyty w zakresie dostępu do specjalistycznej 
infrastruktury zdrowotnej. Zgodnie z regionalną analizą 
potrzeb największym problemem jest niska dostępność 
do specjalistycznej opieki w zakresie chorób 
nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego, 
psychicznych, układu kostno-stawowego, 
diabetologicznych oraz wieku starczego. Braki dotyczą 
m.in. placówek leczniczych, rehabilitacyjnych, 
opiekuńczo-terapeutycznych oraz poradni 
specjalistycznych. Nie obserwuje się natomiast 
problemów z dostępnością do podstawowej opieki 
zdrowotnej, która jest dobrze zorganizowana i 
rozlokowana na obszarze całego województwa.  
Ponadto, w województwie identyfikuje się braki w 
zakresie infrastruktury społecznej na rzecz usług 
opiekuńczych, a także miejsc opieki wytchnieniowej i 
wyręczającej nad osobami potrzebującymi wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu.  
(…) 

Oprócz wskazanych zagrożeń w regionie widoczne 
są deficyty w zakresie dostępu do specjalistycznej 
infrastruktury zdrowotnej. Zgodnie z regionalną 
analizą potrzeb największym problemem jest niska 
dostępność do specjalistycznej opieki w zakresie 
chorób nowotworowych, układu sercowo-
naczyniowego, psychicznych, układu kostno-
stawowego, diabetologicznych oraz wieku 
starczego. Braki dotyczą m.in. placówek 
leczniczych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo-
terapeutycznych oraz poradni specjalistycznych. 
Nie obserwuje się natomiast problemów z 
dostępnością do podstawowej opieki zdrowotnej, 
która jest dobrze zorganizowana i rozlokowana na 
obszarze całego województwa.  
Jednocześnie województwo zmaga się z rosnącym 
zapotrzebowaniem na szpitalną opiekę 
pediatryczną, w szczególności w obszarze 
alergologii, immunologii oraz chorób płuc.   
Ponadto, w województwie identyfikuje się braki w 
zakresie infrastruktury społecznej na rzecz usług 
opiekuńczych, a także miejsc opieki 
wytchnieniowej i wyręczającej nad osobami 
potrzebującymi wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu.  
(…) 

35 

OP 7. Zdrowie i 
opieka, PI 9a 

Planowany zakres wsparcia 
(…) 
Dodatkowo wsparciem objęte będą przedsięwzięcia 
ukierunkowane na tworzenie poradni specjalistycznych 

Planowany zakres wsparcia 
(…) 
Dodatkowo wsparciem objęte będą 
przedsięwzięcia ukierunkowane na tworzenie 
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m.in. w zakresie: diabetologii, onkologii, pneumonologii, 
gastroenterologii, endokrynologii, reumatologii i 
geriatrii. Planowana interwencja obejmie także rozwój 
ośrodków rehabilitacji oraz zintegrowanej opieki 
długoterminowej, w szczególności domowej (m.in. w 
neurologii i pneumonologii). 
Wspierane będą projekty polegające m.in. na 
przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia 
udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-
budowlanych, w tym w zakresie dostosowania 
infrastruktury do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych, a także na wyposażeniu w sprzęt 
medyczny oraz – jako element projektu – na 
rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).  
(…) 

poradni specjalistycznych m.in. w zakresie: 
diabetologii, onkologii, pneumonologii, 
gastroenterologii, endokrynologii, reumatologii i 
geriatrii. Planowana interwencja obejmie także 
rozwój ośrodków rehabilitacji oraz zintegrowanej 
opieki długoterminowej, w szczególności domowej 
(m.in. w neurologii i pneumonologii). 
Ponadto wsparcie zostanie ukierunkowane na 
poprawę jakości i dostępności świadczeń 
medycznych dla dzieci i młodzieży wymagających 
hospitalizacji w obszarze alergologii, immunologii i 
chorób płuc, w tym diagnostyki, terapii i 
rehabilitacji pacjentów. Interwencja jest częścią 
przedsięwzięcia strategicznego koordynowanego 
przez SWP, wynikającego z RPS w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości 
społecznej pn. Jakość i bezpieczeństwo w 
podmiotach leczniczych. 
Wspierane będą projekty polegające m.in. na 
przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia 
udzielania świadczeń zdrowotnych, prac 
remontowo-budowlanych, w tym w zakresie 
dostosowania infrastruktury do potrzeb osób 
starszych i niepełnosprawnych, a także na 
wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako 
element projektu – na rozwiązaniach w zakresie IT 
(oprogramowanie, sprzęt).  
(…) 
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36 

OP 7. Zdrowie i 
opieka, PI 9a 

Grupy docelowe 
Mieszkańcy, w tym w szczególności mieszkańcy 
obszarów o niezadowalającej dostępności do 
specjalistycznych usług zdrowotnych, osoby starsze, 
kadra podmiotów świadczących usługi zdrowotne, osoby 
potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i 
ich opiekunowie. 

Grupy docelowe 
Mieszkańcy, w tym w szczególności mieszkańcy 
obszarów o niezadowalającej dostępności do 
specjalistycznych usług zdrowotnych, osoby 
starsze, dzieci i młodzież, kadra podmiotów 
świadczących usługi zdrowotne, osoby 
potrzebujące wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu i ich opiekunowie. 

37 

OP 7. Zdrowie i 
opieka, PI 9a 

Kierunkowe zasady wyboru projektów 
Głównym trybem wyboru projektów będzie tryb 
konkursowy. Uzupełniająco dopuszcza się zastosowanie 
trybu pozakonkursowego (przedsięwzięcia wynikające ze 
Strategii ZIT. Dopuszcza się także zastosowanie trybu 
pozakonkursowego dla projektów, których celem jest 
przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków 
pandemii COVID-19. Wybór projektów mających na celu 
przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków 
pandemii COVID-19 może następować w trybie 
nadzwyczajnym. 

Kierunkowe zasady wyboru projektów 
Głównym trybem wyboru projektów będzie tryb 
konkursowy. Uzupełniająco dopuszcza się 
zastosowanie trybu pozakonkursowego 
(przedsięwzięcia wynikające ze Strategii ZIT oraz 
wpisujące się w przedsięwzięcie strategiczne 
koordynowane przez SWP, wynikające z RPS w 
zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej pn. Jakość i bezpieczeństwo 
w podmiotach leczniczych). Dopuszcza się także 
zastosowanie trybu pozakonkursowego dla 
projektów, których celem jest przeciwdziałanie i 
niwelowanie negatywnych skutków pandemii 
COVID-19. Wybór projektów mających na celu 
przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych 
skutków pandemii COVID-19 może następować w 
trybie nadzwyczajnym. 

38 

OP 7. 
Kategoryzacja 
interwencji Osi 
Priorytetowej 

 Aktualizacja wymiaru 1, 2, 3 i 4.  
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39 

OP 13. Odbudowa 
i odporność 
(REACT-EU) 

Cel szczegółowy 
Odbudowa i zwiększenie odporności gospodarki poprzez 
wsparcie MŚP, zwiększenie wykorzystania energii 
pochodzącej z OZE, a także złagodzenie negatywnych 
skutków zdrowotnych pandemii COVID-19. 
 

Cel szczegółowy 
Odbudowa i zwiększenie odporności gospodarki 
poprzez wsparcie MŚP, zwiększenie wykorzystania 
energii pochodzącej z OZE, a także złagodzenie 
negatywnych skutków zdrowotnych pandemii 
COVID-19, a także zwiększona integracja osób z 
doświadczeniem migracji.  
 

40 

OP 13. Odbudowa 
i odporność 
(REACT-EU) 

 Rezultat 
(…) 
W obszarze wsparcia imigrantów: 
Planowanym rezultatem interwencji będzie 
długofalowa integracja imigrantów 
przebywających na terenie województwa 
pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w 
Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw 
społecznych, zawodowych, edukacyjnych, 
zdrowotnych i kulturalnych. 

41 

OP 13. Odbudowa 
i odporność 
(REACT-EU) 

 Dodano wskaźnik rezultatu 
5. Liczba osób z doświadczeniem migracji, których 
sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu 
Programu, wartość docelowa: 370 

42 

OP 13. Odbudowa 
i odporność 
(REACT-EU) 

Ukierunkowanie interwencji  
W obszarze wsparcia przedsiębiorstw: 
(…) 
Indykatywny katalog beneficjentów 
Instytucja otoczenia biznesu jako beneficjent projektu 
grantowego, podmiot wdrażający instrumenty 
finansowe wybrany w trybie art. 38 ust. 4 lit. b) ppkt (iii) 
Rozporządzenia Ogólnego. 

Ukierunkowanie interwencji  
W obszarze wsparcia przedsiębiorstw: 
(…) 
Indykatywny katalog beneficjentów 
Instytucja otoczenia biznesu jako beneficjent 
projektu grantowego, podmiot wdrażający 
instrumenty finansowe wybrany w trybie art. 38 
ust. 4 lit. c) Rozporządzenia Ogólnego.  
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43 

OP 13. Odbudowa 
i odporność 
(REACT-EU) 

 Ukierunkowanie interwencji 
W obszarze wsparcia imigrantów: 
Planowany zakres wsparcia  
W obszarze integracji imigrantów wspierane będą 
przedsięwzięcia realizowane przez JST i NGO 
wykorzystujące w pierwszej kolejności ogólnie 
dostępne instrumenty włączenia i aktywizacji 
społecznej, zawodowej, edukacyjnej, kulturalnej i 
zdrowotnej.  
Ponadto, możliwa jest także realizacja inicjatyw 
związanych m.in. ze wsparciem o charakterze 
bytowym, opiekuńczym, szkoleniami językowymi i 
tłumaczeniami, kursami zawodowymi, 
doradztwem zawodowym oraz pomocą prawną i 
psychologiczną.  
Dodatkowo, przewiduje się również realizację 
działań skierowanych do pracowników i 
wolontariuszy instytucji publicznych i NGO 
wspierających osoby z doświadczeniem migracji, 
np. w formie szkoleń.  
Ukierunkowanie terytorialne 
Obszar całego województwa. 
Grupy docelowe 
Osoby z doświadczeniem migracji w związku z 
działaniami wojennymi w Ukrainie oraz pracownicy 
i wolontariusze instytucji publicznych i NGO. 
Indykatywny katalog beneficjentów 
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego, organizacje 
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pozarządowe, podmioty ekonomii 
społecznej/przedsiębiorstwa społeczne, instytucje 
pomocy i integracji społecznej, instytucje 
edukacyjne, instytucje kultury, instytucje rynku 
pracy, związki zawodowe, pracodawcy i ich 
organizacje, IOB, publiczne i prywatne podmioty 
świadczące usługi zdrowotne i ich organy 
założycielskie. 

44 

OP 13. Odbudowa 
i odporność 
(REACT-EU) 

Kierunkowe zasady wyboru projektów  
Wybór projektów będzie następował w trybie 
pozakonkursowym oraz konkursowym.  
W obszarze zdrowia, wybór projektów będzie 
dokonywany zgodnie z dotychczasową procedurą 
(dopuszcza się możliwość zastosowania trybu 
pozakonkursowego, pod warunkiem otrzymania 
akceptacji Planu działań w sektorze zdrowia przez 
Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w 
sektorze zdrowia) z zastosowaniem kryteriów wyboru 
projektów dla REACT-EU. 
Przewiduje się wybór projektów, które uzyskały 
minimum procentowe z Listy wniosków po 
rozstrzygnięciu konkursu przez ZWP dla Osi 
Priorytetowej 10 dla PI 4a Wspieranie wytwarzania i 
dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  

Kierunkowe zasady wyboru projektów  
Wybór projektów będzie następował w trybie 
pozakonkursowym oraz konkursowym.  
W obszarze zdrowia, wybór projektów będzie 
dokonywany zgodnie z dotychczasową procedurą 
(dopuszcza się możliwość zastosowania trybu 
pozakonkursowego, pod warunkiem otrzymania 
akceptacji Planu działań w sektorze zdrowia przez 
Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI 
w sektorze zdrowia) z zastosowaniem kryteriów 
wyboru projektów dla REACT-EU. 
Przewiduje się wybór projektów, które uzyskały 
minimum procentowe z Listy wniosków po 
rozstrzygnięciu konkursu przez ZWP dla Osi 
Priorytetowej 10 dla PI 4a Wspieranie wytwarzania 
i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych.  
Wybór projektów służących wsparciu osób z 
doświadczeniem migracji w związku z działaniami 
wojennymi w Ukrainie może następować w trybie 
nadzwyczajnym. 
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45 

OP 13. Odbudowa 
i odporność 
(REACT-EU) 

 Dodano wskaźnik produktu 
6. Liczba osób z doświadczeniem migracji objętych 
wsparciem, wartość docelowa: 410 

46 

OP 13. 
Kategoryzacja 
interwencji Osi 
Priorytetowej 

 Aktualizacja wymiaru 1, 2, 3 i 4. 

47 

OP 14.Integracja 
imigrantów  

 Dodano opis nowej osi priorytetowej 

48 

Sekcja 3. Plan 
finansowy 
Tabela 3. 
Całkowita kwota 
środków 
finansowych 
przewidzianych 
jako wkład 
każdego z 
funduszy do RPO 
WP w podziale na 
lata ze 
wskazaniem 
wysokości rezerwy 
wykonania (EUR) 

REACT-EU: Rok 2022 / łącznie podstawowa alokacja 
Nie dotyczy / 21 732 547 
 

REACT-EU: Rok 2022 / łącznie podstawowa 
alokacja 
4 165 671 / 25 898 218 
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49 

Sekcja 3. Plan 
finansowy 
Tabela 4 Plan 
finansowy 
Programu, 
Wsparcie UE  

OP1: 93 410 877 
OP 2: 169 669 140 
OP 3: 137 262 807 
OP 5: 203 625 857 
OP 6: 118 466 948 
OP 7: 138 475 500 
OP 13: 21 732 547 
REACT-EU: 21 732 547 
Łącznie: 1 886 544 245 

OP1: 89 810 877 
OP 2: 165 169 140 
OP 3: 137 195 807 
OP 5: 200 971 857 
OP 6: 118 250 948 
OP 7: 146 575 500 
OP 13: 25 898 218 
OP 14: 2 937 000 
REACT-EU: 25 898 218 
Łącznie: 1 890 709 916 
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50 

Sekcja 3. Plan 
finansowy 
Tabela 4 
Plan finansowy 
Programu, Wkład 
krajowy 

OP 1: 16 484 273 
OP 2: 29 941 613 
OP 3: 24 222 849 
OP 5: 35 933 975 
OP 6: 20 905 932 
OP 7: 24 436 853 
OP 13: 0 
EFRR: 236 514 562 
EFS: 92 569 860 
Razem: 329 084 422 

OP 1: 15 848 979 
OP 2: 29 147 496 
OP 3: 24 211 025 
OP 5: 35 465 622 
OP 6: 20 867 815 
OP 7: 25 866 265  
OP 13: 0 
OP 14: 0 
EFRR: 236 514 563 
EFS: 92 051 566 
Razem: 328 566 129 
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Sekcja 3. Plan 
finansowy 
Tabela 4 
Plan finansowy 
Programu, 
Szacunkowy 
podział wkładu 
krajowego, 
Publiczne 
finansowanie 
krajowe   

 
OP 3: 23 011 707 
OP 5: 32 462 928 
OP 6: 16 943 132  
 
EFS: 83 924 871 
Razem: 250 490 495 

 
OP 3: 23 000 474 
OP 5: 32 041 412 
OP 6: 16 912 637   
OP 14: 0 
 
EFS: 83 461 627 
Razem: 250 027 251 
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52 

Sekcja 3. Plan 
finansowy 
Tabela 4 
Plan finansowy 
Programu, 
Szacunkowy 
podział wkładu 
krajowego, 
Prywatne 
finansowanie 
krajowe   

OP 1: 12 707 772 
OP 2: 24 362 349 
OP 3: 1 211 142 
OP 5: 3 471 047 
OP 6: 3 962 800 
OP 7: 88 235 
 
EFRR: 69 948 938 
EFS: 8 644 989 
Razem: 78 593 927 

OP 1: 12 707 478 
OP 2: 23 568 232 
OP 3: 1 210 551 
OP 5: 3 424 210 
OP 6: 3 955 178 
OP 7: 1 517 647 
 
OP 14: 0 
EFRR: 69 948 939 
EFS: 8 589 939 
Razem: 78 538 878 
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53 

Sekcja 3. Plan 
finansowy 
Tabela 4 
Plan finansowy 
Programu, 
finansowanie 
ogółem 

OP 1: 109 895 150 
OP 2: 199 610 753 
OP 3: 161 485 656 
OP 5: 239 559 832 
OP 6: 139 372 880 
OP 7: 162 912 353 
OP 13: 21 732 547 
EFRR: 1 576 763 730 
EFS: 617 132 390 
REACT-EU: 21 732 547 
Razem: 2 215 628 667 

OP 1: 105 659 856 
OP 2: 194 316 636 
OP 3: 161 406 832 
OP 5: 236 437 479 
OP 6: 139 118 763 
OP 7: 172 441 765 
OP 13: 25 898 218 
OP 14: 2 937 000 
EFRR: 1 576 763 731 
EFS: 616 614 096 
REACT-EU: 25 898 218 
Razem: 2 219 276 045 
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54 

Sekcja 3. Plan 
finansowy 
Tabela 4 
Plan finansowy 
Programu, główna 
alokacja, wsparcie 
UE 

OP 1: 86 417 833 
OP 2: 161 795 183 
OP 3: 129 573 358 
OP 5: 187 843 040 
OP 6: 110 465 462 
OP 7: 133 226 725 
OP 13: 21 732 547 
REACT-EU: 21 732 547 
Razem: 1 774 655 543 

OP 1: 82 817 833 
OP 2: 157 295 183 
OP 3: 129 506 358 
OP 5: 185 189 040 
OP 6: 110 249 462 
OP 7: 141 326 725 
OP 13: 25 898 218 
OP 14: 2 937 000 
REACT-EU: 25 898 218 
Razem: 1 778 821 214 
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Sekcja 3. Plan 
finansowy 
Tabela 4 
Plan finansowy 
Programu, główna 
alokacja, wkład 
krajowy 

OP 1: 15 250 206 
OP 2: 28 552 091 
OP 3: 22 865 887 
OP 5: 33 148 772 
OP 6: 19 493 905 
OP 7: 23 510 599 
  

OP 1: 14 614 912 
OP 2: 27 757 974 
OP 3: 22 854 063 
OP 5: 32 680 419 
OP 6: 19 455 788 
OP 7: 24 940 011 
OP 14: 0 
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Sekcja 3. Plan 
finansowyTabela 
4Plan finansowy 
Programu, Kwota 
rezerwy 
wykonania w 
stosunku do 
całkowitej kwoty 
wsparcia UE 

OP 1: 7,49% 
OP 2: 4,64% 
OP 5: 7,75% 
OP 6: 6,75% 
OP 7: 3,79% 
  

OP 1: 7,79% 
OP 2: 4,77% 
OP 5: 7,85% 
OP 6: 6,77% 
OP 7: 3,58% 
OP 14: nie dotyczy 
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57 

Sekcja 3. Plan 
finansowy 
Tabela 5  
Plan finansowy w 
podziale na osie 
priorytetowe, 
fundusze, 
kategorie regionu i 
cele tematyczne - 
wsparcie UE 

OP1: 93 410 877 
OP 2: 169 669 140 
OP 3: 137 261 807 
OP 5: CT 8: 160 150 057 / CT 10: 43 475 800 
OP 6: 118 466 948 
OP 7: CT 9: 98 285 300 
OP 13: 21 732 547 
Łącznie: 1 886 544 245 

OP1: 89 810 877 
OP 2: 165 169 140 
OP 3: 137 195 807 
OP 5: CT 8: 158 054 057 / CT 10: 42 917 800 
OP 6: 118 250 948  
OP 7: CT 9: 106 385 300 
OP 13: 25 898 218 
OP 14: 2 937 000 
Łącznie: 1 890 709 916 
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Sekcja 3. Plan 
finansowy 
Tabela 5  
Plan finansowy w 
podziale na osie 
priorytetowe, 
fundusze, 
kategorie regionu i 
cele tematyczne, 
wkład krajowy 

OP 1: 16 484 273 
OP 2: 29 941 613 
OP 3: 24 222 849 
OP 5: CT 8: 28 261 775 / CT 10: 7 672 200 
OP 6: 20 905 932 
OP 7: CT 9: 17 344 465 
 
 
Razem: 329 084 422 

OP 1: 15 848 979 
OP 2: 29 147 496 
OP 3: 24 211 025 
OP 5: CT 8: 27 891 893 / CT 10: 7 573 729 
OP 6: 20 867 815 
OP 7: CT 9: 18 773 877 
OP 14: 0 
 
Razem: 328 566 129 
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Sekcja 3. Plan 
finansowy 
Tabela 5  
Plan finansowy w 
podziale na osie 
priorytetowe, 
fundusze, 
kategorie regionu i 
cele tematyczne, 
finansowanie 
ogółem 

OP 1: 109 895 150 
OP 2: 199 610 753 
OP 3: 161 485 656 
OP 5: CT 8: 188 411 832/ CT 10: 51 148 000 
OP 6: 139 372 880 
OP 7: CT 9: 115 629 765 
OP 13: 21 732 547 
 
Razem: 2 215 628 667 

OP 1: 105 659 856 
OP 2: 194 316 636 
OP 3: 161 406 832 
OP 5: CT 8: 185 945 950/ CT 10: 50 491 529 
OP 6: 139 118 763 
OP 7: CT 9: 125 159 177 
OP 13: 25 898 218 
OP 14: 2 937 000 
 
Razem: 2 219 276 045 
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Sekcja 3. Plan 
finansowy 
Tabela 6 
Szacunkowa kwota 
wsparcia, która ma 
być wykorzystana 
na cele związane 
ze zmianami 
klimatu 

OP/EUR/% 
 
13. Odbudowa i odporność (REACT-EU)/ 2 390 
580/0,13% 
Razem/384 485 341/20,38% 

OP/EUR/% 
 
13. Odbudowa i odporność (REACT-EU)/ 5 556 251  
/0,29% 
Razem/387 651 012 /20,50% 

61 

Sekcja 4.2. 
Zintegrowane 
działania na rzecz 
zrównoważonego 
rozwoju obszarów 
miejskich 

Zakres tematyczny ZIT jest oparty na ustaleniach SRWP 
oraz sześciu RPS i obejmuje (z uwzględnieniem  
szacunkowej wydzielonej alokacji wkładu UE): PI 3a (1 
287 746 EUR) w ramach OP 2. Przedsiębiorstwa; PI 8i 
oraz PI 8vi (38 283 565 EUR) w ramach OP 5. 
Zatrudnienie; PI 9i, PI 9iv oraz PI 9v (24 347 380 EUR) w 
ramach OP 6. Integracja; PI 9a (11 045 424 EUR) w 
ramach OP 7. Zdrowie i Opieka; PI 9b (41 343 445 EUR) 
w ramach OP 8. Konwersja; PI 4e oraz PI 7d (81 014 654 
EUR) w ramach OP 9. Mobilność; PI 4c (59 971 118 EUR) 
w ramach OP 10. Energia.  

Zakres tematyczny ZIT jest oparty na ustaleniach 
SRWP oraz sześciu RPS i obejmuje (z 
uwzględnieniem  szacunkowej wydzielonej alokacji 
wkładu UE): PI 3a (1 287 746 EUR) w ramach OP 2. 
Przedsiębiorstwa; PI 8i oraz PI 8vi (38 238 565 EUR) 
w ramach OP 5. Zatrudnienie; PI 9i, PI 9iv oraz PI 
9v (24 392 380 EUR) w ramach OP 6. Integracja; PI 
9a (11 845 424 EUR) w ramach OP 7. Zdrowie i 
Opieka; PI 9b (41 343 445 EUR) w ramach OP 8. 
Konwersja; PI 4e oraz PI 7d (81 014 654 EUR) w 
ramach OP 9. Mobilność; PI 4c (59 971 118 EUR) w 
ramach OP 10. Energia.  
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62 

Sekcja 4.2.  
Tabela 7   
Zintegrowane 
działania na rzecz 
zrównoważonego 
rozwoju obszarów 
miejskich 

Fundusz/Wsparcie z EFRR i EFS (wartości szacunkowe) 
(EUR)/Udział w całkowitej alokacji funduszu w Programie 
EFS ogółem/62 630 945/11,94% 
EFRR ogółem/194 662 387/14,52% 
EFRR + EFS ogółem/257 293 332/13,64% 

Fundusz/Wsparcie z EFRR i EFS (wartości 
szacunkowe) (EUR)/Udział w całkowitej alokacji 
funduszu w Programie 
EFS ogółem/62 630 945/11,94% 
EFRR ogółem/195 462 387/14,31% 
EFRR + EFS ogółem/258 093 332 /13,65% 

63 

Sekcja 5.2. 
Strategia służąca 
zaspokojeniu 
szczególnych 
potrzeb obszarów 
geograficznych 
najbardziej 
dotkniętych 
ubóstwem /grup 
docelowych 
najbardziej 
zagrożonych 
dyskryminacją lub 
wykluczeniem 
społecznym 

 Tabela 8 Przedsięwzięcia mające na celu 
zaspokojenie szczególnych potrzeb obszarów 
geograficznych najbardziej dotkniętych 
ubóstwem/grup docelowych najbardziej 
zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem 
społecznym – dodanie wiersza dot. imigrantów  

64 

Sekcja 7.2. 
Zaangażowanie 
właściwych 
partnerów 

Sekcja 7.2.3. Alokowanie zasobów przeznaczonych na 
budowanie potencjału 
Jednym ze zobowiązań strategicznych SWP – zapisanym 
w SRWP – jest stworzenie regionalnego systemu 
wsparcia organizacji pozarządowych. Elementem ww. 
systemu jest wzmacnianie potencjału organizacji 
pozarządowych. Program przekłada to na szerokie 
uwzględnienie organizacji pozarządowych w 

Sekcja 7.2.3. Alokowanie zasobów 
przeznaczonych na budowanie potencjału 
Jednym ze zobowiązań strategicznych SWP – 
zapisanym w SRWP – jest stworzenie regionalnego 
systemu wsparcia organizacji pozarządowych. 
Elementem ww. systemu jest wzmacnianie 
potencjału organizacji pozarządowych. Program 
przekłada to na szerokie uwzględnienie organizacji 
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indykatywnych katalogach beneficjentów oraz szereg 
preferencji. Preferencje takie zawarte zostały przede 
wszystkim w ramach interwencji prowadzonej w: 

− PI 8i (w zakresie kompleksowych rozwiązań 
dotyczących aktywizacji zawodowej), 

− PI 8iv (w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3), 

− PI 8vi (w zakresie realizacji programów zdrowotnych 
oraz przekwalifikowania pracowników długotrwale 
pracujących w warunkach negatywnie wpływających 
na zdrowie), 

− PI 9a (rozwój infrastruktury społecznej), 

− PI 9b (wymóg udziału organizacji pozarządowych w 
inicjatywach związanych z kompleksową 
rewitalizacją), 

− PI 9i (w zakresie wdrażania kompleksowych i 
zindywidualizowanych programów aktywizacji 
społeczno-zawodowej osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

− PI 9iv (w zakresie rozwoju 
zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i 
zintegrowanych usług społecznych), 

− PI 9v (w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii 
społecznej), 

− PI 10i (w zakresie kompleksowego wspomagania 
rozwoju szkół i przedszkoli, doradztwa edukacyjno-
zawodowego dla uczniów oraz tworzenia nowych 
miejsc w edukacji przedszkolnej). 

pozarządowych w indykatywnych katalogach 
beneficjentów oraz szereg preferencji. Preferencje 
takie zawarte zostały przede wszystkim w ramach 
interwencji prowadzonej w: 

− PI 8i (w zakresie kompleksowych rozwiązań 
dotyczących aktywizacji zawodowej), 

− PI 8iv (w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 
3), 

− PI 8vi (w zakresie realizacji programów 
zdrowotnych oraz przekwalifikowania 
pracowników długotrwale pracujących w 
warunkach negatywnie wpływających na 
zdrowie), 

− PI 9a (rozwój infrastruktury społecznej), 

− PI 9b (wymóg udziału organizacji 
pozarządowych w inicjatywach związanych z 
kompleksową rewitalizacją), 

− PI 9i (w zakresie wdrażania kompleksowych i 
zindywidualizowanych programów aktywizacji 
społeczno-zawodowej osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 
imigrantów), 

− PI 9iv (w zakresie rozwoju 
zdeinstytucjonalizowanych, 
spersonalizowanych i zintegrowanych usług 
społecznych), 

− PI 9v (w zakresie wsparcia podmiotów 
ekonomii społecznej), 

− PI 10i (w zakresie kompleksowego 
wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli, 
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doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 
uczniów oraz tworzenia nowych miejsc w 
edukacji przedszkolnej). 

65 

Sekcja 8. 
Koordynacja 
między 
funduszami 
polityki spójności 
EFRROW, EFMR oraz 
innymi unijnymi i 
krajowymi 
instrumentami 
finansowania oraz 
EBI 

(…) 
OP 6. Integracja (CT 9, PI 9i, 9iv, 9v)  
(…) 

(…) 
OP 6. Integracja (CT 9, PI 9i, 9iv, 9v) oraz OP 14. 
Integracja imigrantów (CT 9, PI 9i) 
(…) 

 


