
1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

 

7. Sprawne usługi publiczne 

 

 

2. Cele szczegółowe osi priorytetowej  

 
Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w 
szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej.  
Poprawione warunki sprzyjające wzrostowi gospodarczemu poprzez wspieranie nowych i wzmocnienie dotychczasowych 
funkcji społeczno-gospodarczych terenów ze specyficznymi potrzebami.  
Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia. 
Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.  
Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół. 
Poprawiona dostępność infrastruktury przedszkolnej. 
Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa wyższego i wyższego zawodowego.  
 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 131 280 773,00 

5. Instytucja zarządzająca Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 

 
OPIS DZIAŁANIA  

Priorytet inwestycyjny 2c wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji,  e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-
kultury i e-zdrowia 

6. Nazwa działania 
 Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych  i komunikacyjnych w 
usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji 
publicznej. 

8. Lista wskaźników rezultatu 
bezpośredniego  

Odsetek obywateli korzystających z e-administracji 
 
Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu 
informacji sektora publicznego i e-usług publicznych [szt.] 
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
[szt.]  
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]  
Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]  
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] 
 



9. Lista wskaźników produktu 

 
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych 
 
Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i 
e-usług publicznych  
Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji 
sektora publicznego i e-usług publicznych [szt.] 
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.]  
Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) [szt]  
Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB]  
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]  
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna 
interakcja [szt.]  
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - 
transakcja [szt.] 
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 
[szt.] 
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
[szt.]  
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego [szt.]  
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących 
zadania publiczne [szt.]  
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 
[szt.]  
Liczba utworzonych API [szt.]  
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]  
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, 
O/K/M [osoby] 
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami [szt.]  
  



10. Typy projektów  

Zakres niniejszego Działania obejmuje wsparciem: 
 

1. rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego/lokalnego w 
tym aplikacji, repozytoriów cyfrowych i systemów bazodanowych, 
interoperacyjnych z funkcjonującymi  systemami projektów z zakresu e-
administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji przestrzennej, 

2. aktualizację i rozwój zasobów danych przestrzennych dla potrzeb lepszego 
wykorzystania usług systemów informacji przestrzennej (w tym wsparcie 
geodezji w zakresie baz danych stanowiących podstawę informacji 
przestrzennych), 

3. digitalizację zasobów m.in. kulturowych, archiwalnych, naukowych będących w 
posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a także zapewnienie 
powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów (w tym 
wsparcie cyfryzacji i digitalizacji państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego – w zakresie projektów o zasięgu regionalnym/lokalnym 
celem zapewnienia łatwiejszego dostępu do postaci cyfrowej do tych zasobów), 

4. rozwój infrastruktury informatycznej, służącej poprawie efektywności 
zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach 
publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, 
elektroniczne zarządzanie dokumentacją itp.). 

W ramach niniejszego Działania dofinansowane będą mogły zostać projekty zarządzane 
przez jednostkę administracji samorządowej. Projekty administracji rządowej 
zespolonej i niezespolonej będą mogły uzyskać wsparcie w ramach RPO wyłącznie pod 
warunkiem, iż projekt nie będzie miał zasięgu krajowego.  
 
Do dofinansowania zostaną wybrane wyłącznie projekty, w których beneficjent 
zapewni, iż nie będą one obarczone ryzykiem braku realizacji lub opóźnień 
związanych np. z niedostosowanymi regulacjami prawnymi w kraju. 
 
W ramach e-usług priorytetowo traktowane będą projekty, w wyniku których powstanie 
usługa on-line o stopniu dojrzałości 4 - transakcja. 
 
W ramach e-administracji wspierane będą projekty o największym oczekiwanym 
zwrocie gospodarczym dla przedsiębiorców i obywateli skutkujące np. 
uproszczeniami administracyjnymi. W szczególności powinny dotyczyć one 
wykorzystania nowych TIK (lub modernizację dotychczasowych TIK) w administracji 
publicznej, uwzględniając procesy organizacyjne wraz z podniesieniem kompetencji 
pracowników. Koszty związane z podniesieniem kompetencji pracowników (cross-
financing) nie mogą przekroczyć 2,6% kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu. 
 
W zakresie dostępu do informacji sektora publicznego, wsparciem zostaną objęte 
projekty dotyczące zasobów cyfrowych, otwartych danych instytucji publicznych 
działających w sferze np. e-kultury. 
 
Projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców 
do wymiany z Systemem Informacji Medycznej nie mogą dublować funkcjonalności 
zadań przewidzianych w krajowych platformach P1 Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych 
i P2 Platforma Udostępniania On-Line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów Cyfrowych 
Rejestrów Medycznych, a powinny być z nimi komplementarne.   
 
 
 



W zakresie systemów teleinformatycznych dofinansowanie będą mogły uzyskać 
projekty zapewniające interoperacyjność z funkcjonującymi systemami (zgodnie z 
zapisami aktów prawnych regulujących kwestie interoperacyjności w szczególności w 
odniesieniu do Krajowych Ram Interoperacyjności). 
 
Zakres interwencji zgłaszanych projektów nie może pokrywać się z działaniami 
przewidzianymi do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020. 
 
Wsparcie uzyskają m.in. projekty komplementarne w odniesieniu do inwestycji 
realizowanych w ramach poprzedniego okresu programowania 2007-2013 (przy 
spełnieniu kryteriów wyboru projektów do realizacji w ramach niniejszego działania). 

11. Typ beneficjenta  

Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego oraz 
jednostki działające w ich imieniu, jednostki administracji rządowej w 
województwie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe działające w sferze 
audiowizualnej, Policja, podmioty publiczne szczebla regionalnego lub lokalnego z 
terenu województwa świętokrzyskiego działające na rzecz edukacji (uczelnie wyższe, 
szkoły i uczelnie artystyczne), kultury, podmioty lecznicze wykonujące na terenie 
województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków 
publicznych, samorządowe wojewódzkie osoby prawne z terenu województwa 
świętokrzyskiego. 
 

12. Grupa docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Instytucja wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

15. Kategoria(e) regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 
(Wkład ze środków unijnych 
na działanie) 

Słabiej rozwinięty 

34 086 206,00 

16. Mechanizmy powiązania 
interwencji z innymi 
działaniami/ poddziałaniami 
w ramach PO lub z innymi 
PO 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Instrumenty terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18. Tryb(y) wyboru projektów 
oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór 
i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Konkursowy 
Instytucja Zarządzająca 
 



19. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

Zgodnie z:  
1. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
. 

Ze wsparcia wykluczone są projekty zarządzane przez jednostkę administracji 
rządowej (projekty administracji zespolonej i niezespolonej będą mogły uzyskać 
wsparcie wyłącznie w sytuacji, w której projekt nie będzie miał zasięgu krajowego).  
 

20. Warunki i planowany zakres 
stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

W ramach Działania 7.1 przewiduje się zastosowanie mechanizmu finansowania 
krzyżowego w wysokości nie przekraczającej 2,6% kosztów kwalifikowalnych w 
ramach projektu. Oznacza to, że w ramach działania, możliwe będzie 
współfinansowanie z EFRR wydatków, które spełniają kryteria kwalifikowalności EFS. 
Finansowanie krzyżowe może dotyczyć jedynie takich wydatków, których poniesienie 
jest ściśle związane z realizacją projektu i wynika z potrzeb jego realizacji.  
Beneficjent musi wykazać, że koszty (wynikające z zastosowania mechanizmu 
finansowania krzyżowego) są niezbędne dla właściwego wdrożenia projektu i są z nim 
bezpośrednio powiązane.  
 

21. Dopuszczalna maksymalna 
wartość zakupionych 
środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy  
 

22. Warunki uwzględniania 
dochodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z zapisami: 
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, 
-Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 
-Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na 
lata 2014-2020. 
 

23. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków 
i planowany zakres systemu 
zaliczek 

Nie przewiduje się uproszczonych form rozliczenia wydatków.  
Dotacja rozwojowa przekazywana będzie w formie refundacji bądź zaliczki.  

24. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna lub krajowa 
podstawa prawna)  

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
(Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
narodowego w ramach regionalnych programów operacyjnych) 

25. Maksymalny  
% poziom dofinansowania 
UE wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

85% (dla projektów nie objętych pomocą publiczną) 
 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z 
odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej  
 



26. Maksymalny  
% poziom dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub innych 
źródeł przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

85% (dla projektów nie objętych pomocą publiczną) 
 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z 
odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej  
 

27. Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych  
 

15% (dla projektów nie objętych pomocą publiczną) 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom wkładu własnego będzie wynikał 
z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej  
 

28. Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

29. Minimalna i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych projektu 
(PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30. Kwota alokacji UE 
na instrumenty finansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

31. Mechanizm wdrażania 
instrumentów finansowych 

Nie dotyczy 

32. Rodzaj wsparcia 
instrumentów finansowych 
oraz najważniejsze warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

33. Katalog ostatecznych 
odbiorców instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

34. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

a Kategoria interwencji 

081 - Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz 
usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w 
służbie osobom starszym)  

078 - Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień 
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, 
bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-
sprawiedliwości i demokracji elektronicznej) –  

079 - Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e- 
kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej)  

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych 
dla EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej 
bezpośrednio z EFRR)  



b Forma finansowania 01 Dotacja bezzwrotna 

c Typ obszaru 
01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)  
02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)  
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne 
mechanizmy wdrażania 

02 inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich  
04 inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich  
05 inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich/wiejskich  
07 nie dotyczy 

35 Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 rozpoczął się 
w dniu 1 stycznia 2014 roku z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. 
 
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego 
dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 
 
Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został fizycznie ukończony 
(w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i 
usług) przed złożeniem Instytucji Zarządzającej  wniosku o dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu 
płatności zostały przez beneficjenta dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany 
należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 
nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.  
 

36. Lista wydatków 
kwalifikowalnych w 
ramach działania 
(jeśli dotyczy) 

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 7.1 wyłącznie w przypadku 
przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 
określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020. m. in.  
- wydatki związane z wytworzeniem lub nabyciem nowych środków trwałych, 
- koszt zakupu nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji, 
- modernizacja infrastruktury TIK , 
- koszty związane z pracami w terenie w zakresie rozwoju zasobów danych 
przestrzennych (np. związanych z tworzeniem niezbędnej dokumentacji w terenie, która 
na  
późniejszym etapie będzie stanowić podstawę m.in. aktualizacji baz danych  
informacji przestrzennych),   
- podniesienie kompetencji pracowników w związku z wykorzystaniem nowych TIK, 
- koszty remontów, napraw lub adaptacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla 
realizowanego przedsięwzięcia,  
-koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie 
projektu,  
-koszty porad prawnych oraz doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub 
technicznych,  
- jako koszt kwalifikowalny uznaje się także długookresowe nabycie uprawnień do 
wyłącznego używania infrastruktury teleinformacyjnej(Indefeasible right of use – 
"IRU") na okres przynajmniej 20 lat, pozwalające na działanie przez beneficjenta w 
sferze finansowo – księgowej, jak gdyby był właścicielem infrastruktury  
 

 
  



OPIS DZIAŁANIA  
Priorytet inwestycyjny 8b. wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału 
endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie 
upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich 
rozwój 
 

6. Nazwa działania 
 

7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla 
określonych obszarów 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Poprawione warunki sprzyjające wzrostowi gospodarczemu poprzez wspieranie nowych  
i wzmocnienie dotychczasowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów ze 
specyficznymi potrzebami. 
 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

 
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]  
Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]  
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] 
 

9. Lista wskaźników 
produktu 

 
Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych 
 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]  
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa]  
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) 
[zł]  
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) [EPC]  
Długość dróg dla rowerów [km]   
Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km]  
Długość przebudowanych dróg dla rowerów [km]  
Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych [km]  
Długość szlaków turystycznych [km]  
Długość utworzonych szlaków turystycznych [km]   
Długość odnowionych szlaków turystycznych [km]   
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]  
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami [szt.]  
 



10. Typy projektów  

W ramach niniejszego Działania przewidziane jest wsparcie dla terenów, które tracą swój 
dotychczasowy charakter społeczno-gospodarczy czy też niewystarczająco został 
wykorzystany i dlatego konieczne jest nadanie im nowych funkcji, zmierzających do 
pobudzenia gospodarczego tych obszarów oraz tworzących sprzyjające warunki do  
wykreowania nowych miejsc pracy.  
 
W ramach działania wsparte zostaną projekty związane między innymi z: 

− budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury turystycznej, w 
tym obiektów noclegowych, gastronomicznych, rekreacyjnych i innej 
infrastruktury turystycznej, w tym ścieżek, tras i szlaków turystycznych (np. 
pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich) w miejscach 
atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowo i turystycznie wraz z infrastrukturą 
dodatkową (np. systemy oznakowania i miejsca postoju), 

− tworzenie nowych produktów turystycznych w oparciu o zasoby dziedzictwa 
kulturowego, przemysłowego i naturalnego w celu podniesienia atrakcyjności 
inwestycyjnej i pobudzenia rozwoju gospodarczego, 

− realizacją prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed 
zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach 
nieruchomych wraz z ich otoczeniem  

− wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków.  

− prowadzeniem prac konserwatorskich, restauratorskich oraz zabezpieczających 
przed zniszczeniem, prowadzone przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków ruchomych województwa świętokrzyskiego,  

− konserwacja, renowacja, zachowanie, modernizacja, adaptacja obiektów 
historycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich 
przystosowanie na cele turystyczne, 

− prace konserwatorskie, prace restauratorskie, prace rekonstrukcyjne i adaptacja 
budynków i budowli o znaczeniu historycznym z możliwością nadania im nowych 
funkcji oraz budowa nowych, rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów 
funkcjonalnie z nimi powiązanych; 

− projekty inwestycyjne realizowane na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjności 
turystycznej (cenne obiekty zabytkowe oraz walory przyrodnicze i kulturowe)  

− rozwój i modernizacja infrastruktury informacyjnej i promocyjnej, w tym centra i 
punkty informacji inwestycyjnej i turystycznej, oznakowanie obszarów 
atrakcyjnych inwestycyjnie i turystycznie. 

 
Działania promocyjno-informacyjne wspierane będą łącznie z działaniami 
inwestycyjnymi.  
 
Projekty powinny wynikać z opracowanego przez właściwą jednostkę samorządu 
terytorialnego, planu działań, wynikających ze sporządzonej dla danego terytorium 
strategii, określającej spójną, zintegrowaną koncepcję rozwoju danego terytorium, 
bazującą na potencjałach endogenicznych.  
Warunkiem przyjęcia projektu do realizacji będzie spełnienie kryteriów mówiących o 
wpływie inwestycji na wzrost zatrudnienia i przedsiębiorczość. 
 
Wsparciem objęte zostaną projekty powiązane ze sobą lub typy projektów wskazane w 
planie działań niezbędnym do realizacji inwestycji – komplementarność niniejszych 
inwestycji powinna wynikać z niniejszego planu (dofinansowania nie uzyskają 
jednostkowe projekty) Powstała w ramach projektu infrastruktura musi być dostosowana do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
Realizacja projektów powinna przynosić wymierne i trwałe korzyści społeczno-gospodarze. 
Wsparcie będzie skoncentrowane na zdiagnozowanych potencjałach.  
 
Wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury nie będzie przekraczać 2 mln euro 
kosztów kwalifikowalnych projektu. 

11. Typ beneficjenta  
− jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego,  
− przedsiębiorcy posiadający oddział lub zakład na terenie woj. świętokrzyskiego 



12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Instytucja wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

15. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 
(Wkład ze środków 
unijnych na działanie) 

  
Słabiej rozwinięty 

13 637 709,00 

16. Mechanizmy 
powiązania interwencji z 
innymi działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z innymi 
PO 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Instrumenty terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18. Tryb(y) wyboru 
projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Konkursowy 
Instytucja Zarządzająca 
 

19. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

Zgodnie z: 
1. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020.  
2. Wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury nie będzie przekraczać 2 mln euro 
kosztów kwalifikowalnych projektu. 

20. Warunki i planowany 
zakres stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

21. Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

22. Warunki uwzględniania 
dochodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z zapisami  
-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,  
-Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  
-oraz Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 
2014-2020. 
 



23. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Nie przewiduje się uproszczonych form rozliczenia wydatków 
Dotacja rozwojowa przekazywana będzie w formie refundacji bądź zaliczki. 

24. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa podstawa 
prawna)  

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. (projekt rozporządzenia w sprawie 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach rpo). Pomoc inwestycyjna na 
infrastrukturę lokalną 

25. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

85% (dla projektów nie objętych pomocą publiczną) 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z 
odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej  
 

26. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

85% (dla projektów nie objętych pomocą publiczną) 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z 
odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej   
 
Zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej w ramach RPI 
55% - mikro i małe przedsiębiorstwa 
45% - średnie przedsiębiorstwa 
35% - duże przedsiębiorstwa 

27. Minimalny wkład 
własny beneficjenta jako 
% wydatków 
kwalifikowalnych  
 

15% (dla projektów nie objętych pomocą publiczną) 

28. Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

29. Minimalna 
i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury nie będzie przekraczać 2 mln euro 
kosztów kwalifikowalnych projektu. 

30. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

31. Mechanizm wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 



32. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

33. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

34. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 
a. Kategoria interwencji 092 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych –  

b. Forma finansowania 
 
01 Dotacja bezzwrotna 

c. Typ obszaru 
01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)  
02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)  
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d. Terytorialne 
mechanizmy wdrażania 

02 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich  
04 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich  
05 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich/wiejskich  
07 Nie dotyczy 

35. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 rozpoczął się 
w dniu 1 stycznia 2014 roku z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. 
 
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego 
dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia.  
 
Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został fizycznie ukończony 
(w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i 
usług) przed złożeniem Instytucji Zarządzającej  wniosku o dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu 
płatności zostały przez beneficjenta dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany 
należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 
nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.  
 
 

36. Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 7.2 wyłącznie w przypadku 
przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 
określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020. m. innymi: 
- zakup nieruchomości zabudowanej, niezabudowanej, 
- wydatki związane z wytworzeniem lub nabyciem nowych środków trwałych,  
-  koszty zakupu nowego sprzętu i wyposażenia biurowego, oprogramowania i licencji,  
-koszty remontów, napraw lub adaptacji pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla 
realizowanego przedsięwzięcia,  
-koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie 
projektu,  
-koszty porad prawnych oraz doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub 
technicznych,   
-koszty tłumaczeń lub druku materiałów bądź publikacji,  
-koszty działań promocyjnych i informacyjnych, pod warunkiem, że w działaniach tych 
przekazywana jest informacja o wsparciu finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej 
  
 

 
 

 

 



OPIS DZIAŁANIA  
Priorytet inwestycyjny 9a inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju 
krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia 
społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług 
instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych 
 

6. Nazwa działania  
 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania 

Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie podmiotów ochrony zdrowia.  
Poprawiona jakość oraz szersze udostępnienie obiektów pomocy i integracji społecznej.  

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

 
Średni pobyt chorego w szpitalach ogólnych 
Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]  
Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]  
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] 
 

9. Lista wskaźników 
produktu 

 
Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.]  
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [zł]  
Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi [szt.]  
Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi [osoby] (CI 36)  
Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-
zawodowej [szt.]  
Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej [szt.]  
Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej [szt.]  
Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia [szt.]  
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub 
infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35)  
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]  
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami [szt.]  
  



10. Typy projektów  

W ramach Działania 7.3 wsparcie będą mogły uzyskać projekty z zakresu: 
Infrastruktury ochrony zdrowia polegające na: 

− robotach remontowo-budowlanych związanych z: przebudową, rozbudową, 
remontem w tym dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych i/lub wyposażeniem w nowoczesny sprzęt i aparaturę 
medyczną oraz zastosowaniem rozwiązań  informatyczno-komunikacyjnych 
(tylko jako element projektu) w podmiotach leczniczych, realizujących 
świadczenia zdrowotne w zakresie: 

• opieki długoterminowej, 
• opieki  paliatywnej, 
• opieki hospicyjnej, 
• geriatrii, 
• ginekologii, 
• położnictwa, 
• neonatologii, 
• pediatrii, 
• inne jednostki zajmujące się leczeniem dzieci, 
• podstawowej opieki zdrowotnej, 
• ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  

 
• jak również w zakresie dotyczącym m.in. chorób: 

układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-
stawowego i mięśniowego, psychicznych, układu 
oddechowego oraz innych nie wymienionych a 
zdiagnozowanych potrzebami regionu  

• lecznictwo uzdrowiskowe   
 

Infrastruktury usług społecznych w tym:  
− usług o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym (w tym opieki nad dziećmi 

do lat 3, opieki nad rodziną i pieczy zastępczej, usług towarzyszących 
procesowi usamodzielniania się, mieszkalnictwa wspomaganego, 
chronionego, treningowego i socjalnego. Inwestycje dotyczące 
placówek/ośrodków interwencji kryzysowej, a także diagnozowania i 
monitoringu problemów społecznych. W zakresie mieszkalnictwa wsparcie 
uzyskają inwestycje polegające na przebudowie lub remoncie 
zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, 
wspomagane i chronione.  
 

Inwestycje realizowane w ramach infrastruktury ochrony zdrowia musza wynikać  z 
map potrzeb zdrowotnych i/lub planu działań w sektorze zdrowia. 
 
Priorytetowo wspierane będą projekty przyczyniające się do przejścia od opieki 
instytucjonalnej na rzecz opieki opartej na pomocy dla społeczności lokalnej m.in. 
dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej, które angażują do swych zadań np. lekarzy 
rodzinnych.  
 
Wydatki dotyczące infrastruktury w zakresie opieki szpitalnej z uwzględnieniem szpitali 
uzdrowiskowych i sanatoriów mogą zostać uznane za kwalifikowalne po wprowadzeniu 
map potrzeb w dziedzinie medycyny oraz rodzaju świadczeń zbieżnym tematycznie z 
zakresem danego projektu. 
 
Należy mieć na uwadze, że niniejsze inwestycje nie powinny być ukierunkowane na 
duże instytucje o charakterze opiekuńczo-pobytowym, zdefiniowane zgodnie z polskim 
prawodawstwem, świadczące usługi długoterminowej pomocy dla osób 
niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych oraz psychicznie chorych.  
Zakres interwencji powinien wynikać z diagnozy lub danych ujętych w dostępnych 
rejestrach, wskazujących na potrzeby.  
Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do 
obowiązujących przepisów będą  kwalifikowalne pod warunkiem, że ich realizacja 
jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Niekwalifikowalne będą projekty, których  
jedynym celem jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do obowiązujących 
przepisów.  
Ze względu na zróżnicowanie potrzeb poszczególnych grup docelowych dla 
zapewnienia efektywności wsparcia, podejmowane interwencje muszą mieć charakter 
zindywidualizowany, kompleksowy i długofalowy. Oznacza to iż, projekty 
finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powinny być w jak 
największym stopniu realizowane w połączeniu z działaniami podejmowanymi w 
ramach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, który pełni funkcję wiodącą 
w tym obszarze. 
 
 



11. Typ beneficjenta  

Projekty z zakresu wsparcia podmiotów ochrony zdrowia: 
Podmioty lecznicze zgodne z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej, 
udzielające świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych (kontrakt z 
NFZ), działające w regionalnym systemie ochrony zdrowia z wyłączeniem: 

• Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
• szpitali ponadregionalnych nie posiadających w swoich strukturach oddziałów   

geriatrycznych, 
• podmiotów nadzorowanych przez jednostki sektora finansów publicznych nie 

będących jednostkami samorządu terytorialnego 
 
 
Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury pomocy i integracji społecznej: 
Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego, 
stowarzyszenia i fundacje, instytucje działające na rzecz świadczenia usług społecznych. 
 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Instytucja wdrażająca 
(jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

15. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

(Wkład ze środków unijnych 
na działanie) 

Słabiej rozwinięty 

44 992 070,00 

16. Mechanizmy 
powiązania interwencji 
z innymi działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z innymi 
PO 
(jeśli dotyczy) 

W ramach priorytetu inwestycyjnego zastosowanie będzie mieć zasada 
komplementarności podejmowanych działań EFRR z przedsięwzięciami finansowanymi 
z EFS. Przy czym działania finansowane ze środków EFRR będą miały również 
charakter wspierający działania finansowane z EFS. 

17. Instrumenty terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Dla następujących Obszarów Strategicznej Interwencji: 
− obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych, 
− obszar uzdrowiskowy 

przewiduje się dedykowane nabory  

18. Tryb(y) wyboru 
projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Konkursowy 
Instytucja Zarządzająca 
 

19. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

Zgodnie z: 
1.Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 
2. W przypadku podmiotów nadzorowanych przez jednostki sektora 
finansów publicznych o wsparcie mogą ubiegać się jedynie jednostki, 
których organem założycielskim są jednostki samorządu 
terytorialnego. 
 

20. Warunki i planowany 
zakres stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 



21. Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

22. Warunki uwzględniania 
dochodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z zapisami  
-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,  
-Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  
-oraz Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 
2014-2020. 

23. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Nie przewiduje się uproszczonych form rozliczenia wydatków 
Dotacja rozwojowa przekazywana będzie w formie refundacji bądź zaliczki 

24. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa podstawa 
prawna)  

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
(projekt rozporządzenia w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach rpo) 

25. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

85% (dla projektów nie objętych pomocą publiczną) 
 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z 
odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej  
 

26. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

85% (dla projektów nie objętych pomocą publiczną) 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z 
odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej  
 
Zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej w ramach RPI 
55% - mikro i małe przedsiębiorstwa 
45% - średnie przedsiębiorstwa 
35% - duże przedsiębiorstwa 

27. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  
 

15% (dla projektów nie objętych pomocą publiczną) 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom wkładu własnego będzie wynikał 
z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej 



28. Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

29. Minimalna 
i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

31. Mechanizm wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

32. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

33. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

34. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

a Kategoria interwencji 
053 Infrastruktura ochrony zdrowia 

55 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego 
i lokalnego  

b Forma finansowania 01 dotacja bezzwrotna 

c Typ obszaru 
01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)  
02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)  

02 bszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

02 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich  
04 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich  
05 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich/wiejskich  
07 Nie dotyczy  

35. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 rozpoczął się 
w dniu 1 stycznia 2014 roku z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. 
 
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego 
dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 
 
Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został fizycznie ukończony 
(w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i 
usług) przed złożeniem Instytucji Zarządzającej  wniosku o dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu 
płatności zostały przez beneficjenta dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany 
należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 
nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.  
 
 



36. Lista wydatków 
kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 7.3 wyłącznie w przypadku 
przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 
określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020. 

 

 

 

  



OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ 
Priorytet inwestycyjny 10a. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

6. Nazwa działania 
 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

7. Cel/e szczegółowy/e 
działania  

Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa zawodowego oraz szkół. 
Poprawiona dostępność infrastruktury przedszkolnej. 
Poprawiona dostępność infrastruktury szkolnictwa wyższego i wyższego zawodowego. 

8. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

 
Udział absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników w ogólnej liczbie 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników i 
liceów ogólnokształcących) 
Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym 
Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje 
[osoby]  
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]  
Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]  
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] 
 

9. Lista wskaźników 
produktu 

 
Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty 
Liczba wspartych przedszkoli i innych placówek wychowania przedszkolnego  
 
 
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub 
infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35)  
Liczba wspartych obiektów infrastruktury szkół wyższych [szt.]   
Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje [szt.]  
Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty 
[szt.]  
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szt.]  
Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej [szt.]  
Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.]  
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]  
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami [szt.]  
  



10. Typy projektów  

W ramach działania dofinansowanie będzie można uzyskać na następujące typy 
przedsięwzięć: 

1. rozbudowa, modernizacja istniejącej infrastruktury szkolnej w tym 
infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, 
o ile służą zajęciom dydaktycznym. Inwestycje muszą wynikać z 
kompleksowych planów rozwoju szkół.  

2. wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 
pracowni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, o 
ile służą zajęciom dydaktycznym, muszą wynikać z kompleksowych planów 
rozwoju szkół, 

3. infrastruktura szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym) na 
podstawie kompleksowych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego w 
województwie, 

4. komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do 
szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem 
infrastruktury ośrodków i centrów egzaminacyjnych, 

5. inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego zawodowego oraz 
wyższego (w kierunkach kluczowych dla rozwoju województwa, 
uwzględnionych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 
roku 2020 lub stanowiących inteligentne specjalizacje województwa (sektor 
metalowo- odlewniczy, zasobooszczędne budownictwo, turystyka zdrowotna i 
prozdrowotna, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze),  

6. infrastruktura przedszkolna - w uzasadnionych przypadkach, dla wyrównania 
dostępu do ww. usług (w tym uwzględniając komplementarność wsparcia 
EFS).  

 
Projekty muszą uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. 
Wszystkie inwestycje infrastrukturalne muszą bazować na adaptacji/modernizacji 
istniejącej infrastruktury i muszą w pełni uwzględniać tendencje demograficzne 
odpowiedne do danego terytorium w celu zapewnienia długoterminowej opłacalności 
inwestycji. Budowa nowej infrastruktury może być wsparta tylko w wyjątkowych i 
należycie uzasadnionych przypadkach, w których adaptacja lub modernizacja 
istniejącej infrastruktury nie jest możliwa lub nieopłacalna.  
 

11. Typ beneficjenta  

− Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego,  
− szkoły,  
− centra kształcenia ustawicznego,  
− uczelnie,  
− centra kształcenia praktycznego,  
− ośrodki i centra egzaminacyjne,  
− ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,  
− centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

12. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Instytucja wdrażająca 
(jeśli dotyczy) Nie dotyczy 

15. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem 
kwot UE (EUR) 

(Wkład ze środków unijnych 
na działanie) 

  
Słabiej rozwinięty 

61 350 868,00 

16. Mechanizmy 
powiązania interwencji 
z innymi działaniami/ 
poddziałaniami w 
ramach PO lub z innymi 
PO 
(jeśli dotyczy) 

Wsparcie inwestycyjne w dziedzinie edukacji będzie możliwe wyłącznie w powiązaniu 
(komplementarnie) z działaniami realizowanymi z EFS,  skierowanymi na rozwój 
kluczowych umiejętności i odpowiednich kompetencji w odniesieniu do potrzeb rynku 
pracy. Czy to dotyczy tylko szkół zawodowych czy wszystkich typów projektów 
 



17. Instrumenty terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

W ramach niniejszego działania przewiduje się  dedykowanie naborów dla 
następujących Obszarów Strategicznej Interwencji: 

• obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych (w 
szczególności w zakresie infrastruktury przedszkolnej oraz zwiększania 
dostępu do edukacji podstawowej (ogólnej), 

• obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 
 

18. Tryb(y) wyboru 
projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Konkursowy 
Instytucja Zarządzająca 
 

19. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

Zgodnie z : 
1.Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 
 

20. Warunki i planowany 
zakres stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

21. Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych środków 
trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

22. Warunki uwzględniania 
dochodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Dochód w projekcie uwzględniany będzie zgodnie z zapisami  
-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,  
-Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  
-oraz Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na 
lata 2014-2020. 

23. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Nie przewiduje się uproszczonych form rozliczenia wydatków 
Dotacja rozwojowa przekazywana będzie w formie refundacji bądź zaliczki 

24. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa podstawa 
prawna)  

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
 



25. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

85% (dla projektów nie objętych pomocą publiczną) 
 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z 
odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej  
 

26. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

85% (dla projektów nie objętych pomocą publiczną) 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom dofinansowania będzie wynikał z 
odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej  
 
Zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej w ramach RPI 
55% - mikro i małe przedsiębiorstwa 
45% - średnie przedsiębiorstwa 
35% - duże przedsiębiorstwa 

27. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  
 

15% (dla projektów nie objętych pomocą publiczną) 
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej poziom wkładu własnego będzie wynikał 
z odpowiednich przepisów dot. pomocy publicznej 

28. Minimalna 
i maksymalna wartość 
projektu (PLN) 

(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

29. Minimalna 
i maksymalna wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

31. Mechanizm wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

32. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

33. Katalog ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 



34.Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych 

a. Kategoria interwencji 

049 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby szkolnictwa wyższego   
050 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
kształcenia osób dorosłych  
051 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie 
podstawowym i średnim ogólnokształcącym)  
052 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem  

b. Forma finansowania 01 Dotacja bezzwrotna 

c. Typ obszaru 
01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)  
02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia)  
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d. Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

02 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich  
04 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich  
05 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich/wiejskich  

07 nie dotyczy 

35.Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności  wydatków 

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 rozpoczął się 
w dniu 1 stycznia 2014 roku z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej. 
 
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin rozpoczęcia 
kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego 
dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 
 
Nie można przedłożyć do współfinansowania projektu, który został fizycznie ukończony 
(w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i 
usług) przed złożeniem Instytucji Zarządzającej  wniosku o dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu 
płatności zostały przez beneficjenta dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany 
należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 
nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.  
 
 

36.Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 7.4 wyłącznie w przypadku 
przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 
określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020. 

 


