Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Aglomeracja Wałbrzyska
Aglomerację Wałbrzyską tworzą 22 gminy (Kamienna Góra – miasto, gmina
wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa
Ruda, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca,
Mieroszów, Walim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, miasto
Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice i
gmina wiejska Świdnica), zlokalizowane w południowej części województwa
dolnośląskiego, które należą do czterech powiatów (wałbrzyskiego,
kamiennogórskiego, świdnickiego oraz kłodzkiego). Podstawą jej utworzenia
było przyjęcie Deklaracji Wałbrzyskiej wyznaczającej działania zmierzające do
nadania stosownej rangi niniejszemu obszarowi i aktywizacji społecznogospodarczej aglomeracji.
Pod względem powierzchni (1748 km2) Aglomeracja Wałbrzyska stanowi
ponad 9% obszaru województwa dolnośląskiego. Około 18,3% powierzchni
aglomeracji stanowią obszary miejskie. Dla porównania: wskaźnik ten dla
Dolnego Śląska wynosi 11%.
Do największych pod względem powierzchni gmin w Aglomeracji Wałbrzyskiej
należą: gmina wiejska Kamienna Góra, gmina wiejska Nowa Ruda, Strzegom,
gmina wiejska Świdnica oraz Lubawka. Ich łączna powierzchnia stanowi ok.
49% powierzchni aglomeracji.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
Instrument rozwoju terytorialnego UE w perspektywie finansowej 2014-2020.
Instrument będzie realizował politykę rozwoju współpracy i integracji na
obszarach funkcjonalnych największych miast, stanowiących ośrodki o
największym potencjale społeczno-gospodarczym Dolnego Śląska, pełniących
istotną rolę pod względem ekonomicznym i geograficznym oraz mających
wyraźny wpływ na rozwój regionu.
Budżet ze środków RPO WD 2014 – 2020 na realizację ZIT AW po negocjacjach z
Komisją Europejską został wyznaczony na kwotę 193 600 000 €.

Strategia ZIT AW
Dokument wykonawczy do Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013-2020
określający zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów
gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych,
które mają wpływ na obszary miejskie.
Dokument strategiczny warunkujący wsparcie przedsięwzięć w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
w formule ZIT.

Cel główny Strategii ZIT AW
Aglomeracja Wałbrzyska będzie ważnym ośrodkiem wzrostu
Województwa Dolnośląskiego, gdzie realizowane będą przedsięwzięcia służące
budowaniu nowego profilu gospodarczego
przywracającego jej rangę w otoczeniu, zaś mieszkańcy będą kreować i aktywnie
uczestniczyć w inicjatywach wzmacniających walory miejsca, wykorzystując
atrakcyjność środowiska naturalnego i antropogenicznego.
Bezpośrednie nawiązanie do Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata
2013-2020.

Priorytety i działania w Strategii ZIT AW
Wybór priorytetów i działań strategii ZIT AW to z jednej strony wynik zamierzeń
określonych w Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020, z drugiej –
wynik możliwości finansowych określonych przez Zarząd Województwa
Dolnośląskiego jako Instytucję Zarządzającą w ramach budżetu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

PRIORYTET 1.
PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE
Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości
Przykładowe typy projektów
• tworzenie i wspomaganie rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości,
• kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, tworzenie nowej
infrastruktury inwestycyjnej lub rewitalizacja istniejącej infrastruktury,
• działania mogą być uzupełnione wsparciem obejmującym rozpowszechnianie
informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa w
zakresie związanym z realizacją projektu inwestycyjnego.

Przykładowi beneficjenci:
•
•
•
•

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne JST,
instytucje otoczenia biznesu, w tym organizacje pozarządowe,
uczelnie/szkoły wyższe

Maksymalny poziom dofinansowania
85% lub zgodnie z właściwym schematem pomocy publicznej

Budżet ogółem
10 000 000 €

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Przykładowe typy projektów
• wsparcie inwestycyjne istniejących mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
które będzie skutkować trwałym rozwojem firm,
• wsparcie klastrów regionalnych i lokalnych,
• inwestycje MŚP obejmujące zastosowanie innowacyjnych rozwiązań na
poziomie przedsiębiorstwa,
• rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjnokomunikacyjnych,
• wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego i
usługowego przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Przykładowi beneficjenci
•
•
•
•

MŚP (w tym przedsiębiorstwa społeczne),
grupy producentów rolnych,
podmioty zarządzające klastrami posiadające osobowość prawną,
podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej.

Maksymalny poziom dofinansowania
Zgodny z właściwym schematem pomocy publicznej

Budżet ogółem
12 500 000 €

PRIORYTET 2.
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE
Działanie 2.1 E-usługi publiczne
Przykładowe typy projektów
• wsparcie tworzenia otwartych zasobów publicznych, w tym np. dostępu do
informacji publicznej,
• rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego i lokalnego
oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli,
• przedsięwzięcia z zakresu digitalizacji zasobów i treści;
• tworzenie, rozwijanie i integracja baz danych i zasobów cyfrowych
wspomagających komunikację między podmiotami, procesy decyzyjne (eusługi JST) i upowszechniające komunikację elektroniczną,
• zapewnienie infrastruktury służącej budowaniu kompetencji cyfrowych
uczniów,
• projekty umożliwiające społeczeństwu korzystanie z zasobów cyfrowych,
• zakup infrastruktury informatycznej jako jednego z elementów projektu.

Przykładowi beneficjenci
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne JST, inne jednostki publiczne,
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych,
• podmioty prowadzące działalność leczniczą w publicznym systemie opieki
zdrowotnej,
• instytucje kultury, ich związki i porozumienia,
• organizacje pozarządowe (w tym organizacje turystyczne), szkoły artystyczne,
uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia, jednostki naukowe,
jednostki badawczo-rozwojowe

Maksymalny poziom dofinansowania
85% lub zgodnie z właściwym schematem pomocy publicznej

Budżet ogółem
6 400 000 €

PRIORYTET 3.
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności
publicznej

Przykładowe typy projektów
• kompleksowe inwestycje podnoszące efektywność energetyczną
wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności
publicznej,
• modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do
źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacja OZE

Przykładowi beneficjenci
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne JST,
• spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora
finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej,
• towarzystwa budownictwa społecznego,
• podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej.

Maksymalny poziom dofinansowania
85% lub zgodnie z właściwym schematem pomocy publicznej

Budżet ogółem
18 000 000 €

Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Przykładowe typy projektów
Przedsięwzięcia wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej, prowadzące do
obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Przykładowi beneficjenci
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne JST,
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej,
przedsiębiorcy – w zakresie transportu zbiorowego,
• organizacje pozarządowe,
• Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, TBS’y,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

Maksymalny poziom dofinansowania
85%

Budżet ogółem
24 050 000 €

PRIORYTET 4.
ŚRODOWISKO I ZASOBY
Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa
Przykładowe typy projektów
• budowa lub rozbudowa zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania
ścieków komunalnych (w tym instalacje dot. zagospodarowania osadów
ściekowych jako element projektu), w aglomeracjach do 10 tys. RLM
wyznaczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych
kompleksowe inwestycje podnoszące efektywność energetyczną
wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności
publicznej,
• budowa linii wodociągowych (pod warunkiem zapewnienia odbioru ścieków)
i modernizacja linii wodociągowych (w tym inteligentne systemy zarządzania
sieciami wodociągowymi, systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje
uzdatniania wody),
• zakup urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolnopomiarowe).

Przykładowi beneficjenci
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne JST,
• podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji zadań
jednostek samorządu terytorialnego
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej,
przedsiębiorcy – w zakresie transportu zbiorowego,
• stacje Sanitarno-Epidemiologiczne,
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
• LGD,
• organizacje badawcze i konsorcja naukowe

Maksymalny poziom dofinansowania
85%

Budżet ogółem
11 200 000 €

Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe
Przykładowe typy projektów
• przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rozwoju, udostępniania i promocji
zasobów dziedzictwa kulturowego,
• przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia przez nie nowych funkcji
• rozwój zasobów kultury, w tym podnoszenie jakości funkcjonowania
instytucji kultury jako miejsc ochrony i prezentacji dziedzictwa materialnego i
niematerialnego,
• przedsięwzięcia dotyczące udostępniania i promocji materialnego
dziedzictwa kulturowego regionu.

Przykładowi beneficjenci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne JST,
administracja rządowa,
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych,
organizacje pozarządowe w tym regionalne i lokalne organizacje turystyczne,
LGD,
Przedsiębiorcy,
instytucje kultury: samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z
ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego,
szkoły wyższe, ich związki i porozumienia,
szkoły artystyczne.

Maksymalny poziom dofinansowania
85% lub zgodnie z właściwym schematem pomocy publicznej

Budżet ogółem
3 000 000 €

Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych
Przykładowe typy projektów
• tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej,
• wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody przyczyniające
się bezpośrednio do czynnej ochrony przyrody,
• realizacja projektów dot. wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów
przyrodniczych m.in. na cele turystyczne,
• przedsięwzięcia dot. rozbudowy ośrodków edukacji ekologicznej oraz
kampanie informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska

Przykładowi beneficjenci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne jst,
administracja rządowa,
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych,
organizacje pozarządowe, w tym regionalne i lokalne organizacje turystyczne,
LGD,
Przedsiębiorcy,
szkoły wyższe, ich związki i porozumienia,
jednostki naukowe.

Maksymalny poziom dofinansowania
85% lub zgodnie z właściwym schematem pomocy publicznej

Budżet ogółem
3 000 000 €

PRIORYTET 5.
TRANSPORT
Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa
Przykładowe typy projektów
• przedsięwzięcia z zakresu budowy, przebudowy dróg publicznych,
• inwestycje służące wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów
centralnych miast i miejscowości, polegające na budowie obwodnic lub
obejść miejscowości,
• realizacja działań uzupełniających służących poprawie bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz jego przepustowości i sprawności (Inteligentne Systemy
Transportowe)

Przykładowi beneficjenci
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne JST powołane do wykonywania zadań leżących w
kompetencji samorządów,
• zarządcy dróg publicznych,
• służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne

Maksymalny poziom dofinansowania
85%

Budżet ogółem
15 000 000 €

Działanie 5.2 System transportu kolejowego
Przykładowe typy projektów
• projekty dotyczące infrastruktury transportu kolejowego, których zarządcą
nie jest PKP PLK SA, polegające na budowie, modernizacji oraz rehabilitacji
infrastruktury liniowej, punktowej (dworce kolejowe, stacje i przystanki
kolejowe) oraz towarzyszącej,
• projekty dotyczące inwestycji na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP
PLS SA, wynikające z Kontraktu Terytorialnego

Przykładowi beneficjenci
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne powołane do wykonywania zadań leżących w
kompetencji samorządów,
• zarządcy infrastruktury lub przewoźnicy kolejowi

Maksymalny poziom dofinansowania
85% lub zgodnie z właściwym schematem pomocy publicznej

Budżet ogółem
18 700 000 €

PRIORYTET 6.
INFRASTRUKTURA SPÓJNOSCI SPOŁECZNEJ
Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Przykładowe typy projektów
W zakresie inwestycji w infrastrukturę społeczną:
• budowa, remont, przebudowa (w tym dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych), rozbudowa, wyposażenie infrastruktury domów
pomocy społecznej, dziennych domów pomocy, ośrodków wsparcia,
hospicjów oraz ośrodków udzielających świadczeń opieki paliatywnej,
• tworzenie i rozwój infrastruktury (w tym wyposażenie) opieki nad dziećmi do
3 roku życia,
• wsparcie w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, wyposażenia
infrastruktury mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego
skierowanego w szczególności do osób opuszczających pieczę zastępczą,
zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, w powiązaniu z
realizacją usług społecznych.
Wsparcie w ramach EFRR musi być powiązane z realizacją celów w zakresie
zwiększenia zatrudnienia, włączenia społecznego i walki z ubóstwem
przewidzianych w ramach wsparcia udzielanego z EFS.

Przykładowi beneficjenci
•
•
•
•
•
•

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne JST,
organizacje pozarządowe,
domy pomocy społecznej,
podmioty zajmujące się całodobową/dzienną opieką nad osobami starszymi,
podmioty zajmujące się opieką nad dziećmi do 3 roku życia

Maksymalny poziom dofinansowania
85 % lub zgodnie z właściwym schematem pomocy publicznej

Budżet ogółem
6 250 000 €

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Przykładowe typy projektów
Kompleksowe działania rewitalizacyjne obejmą m.in.:
• remont, modernizację i adaptację istniejących budynków do funkcji
społecznych, kulturalnych i edukacyjnych,
• odnowę zasobów mieszkaniowych (części wspólne odnowę zasobów
mieszkaniowych (części wspólne budynków),
• zagospodarowanie przestrzeni publicznych obejmujące również sferę
bezpieczeństwa mieszkańców (monitoring miejski),
• dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także
inwestycje w tzw. drogi lokalne.
Wsparcie realizowane będzie na podstawie Lokalnych Programów Rewitalizacji
przygotowanych na podstawie wytycznych
IZ RPO WD

Przykładowi beneficjenci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne JST,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
organizacje pozarządowe,
towarzystwa budownictwa społecznego,
kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych,
instytucje kultury,
LGD,
uzdrowiska,
podmioty lecznicze

Maksymalny poziom dofinansowania
85% lub zgodnie z właściwym schematem pomocy publicznej

Budżet ogółem
16 250 000 €

PRIORYTET 7.
INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i
gimnazjalną
Przykładowe typy projektów
• wsparcie zostanie ukierunkowane na tworzenie i rozwój infrastruktury
przedszkoli (przebudowa, rozbudowa lub adaptacja) i innych form
wychowania przedszkolnego, obejmującej także wyposażenie, w celu
tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolny,
• wsparcie w zakresie wyposażenia laboratoriów funkcjonujących w szkołach w
nowoczesne narzędzia do nauczania nauk matematyczno-przyrodniczych i
cyfrowych oraz sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych do
wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• wsparcie zostanie ukierunkowane także na rozwój infrastruktury szkół
(przebudowa, rozbudowa lub adaptacja), prowadzący bezpośrednio do
poprawy warunków nauczania.

Przykładowi beneficjenci
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w
tym organizacje pozarządowe,
• organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe,
• specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Maksymalny poziom dofinansowania
100%

Budżet ogółem
5 000 000 €

Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym
zawodową
Przykładowe typy projektów
• działania dostosowujące ofertę szkół prowadzących kształcenie zawodowe
do potrzeb rynku pracy,
• współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem
społeczno-gospodarczym, instytucjami rynku pracy w celu podniesienia
jakości kształcenia oraz w zakresie praktycznych form nauczania,
• wsparcie grup docelowych, w których występują bariery/utrudnienia w
dostępie do edukacji, oraz zapewnienie wysokiej jakości usług,
• podniesienie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki
zawodu,
• rozwój oferty ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i
ustawicznego w zakresie kształcenia pod potrzeby regionalnego i lokalnego
rynku pracy,
• tworzenie w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego warunków
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej

Przykładowi beneficjenci
•
•
•
•

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne jst,
organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Maksymalny poziom dofinansowania
100%

Budżet ogółem
3 000 000 €

PRIORYTET 8.
RYNEK PRACY
Działanie 8.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Przykładowe typy projektów
• tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,
• aktywizacja zawodowa osób powracających na rynek pracy po urlopach
macierzyńskich czy wychowawczych oraz osób, które pozostawały bez
zatrudnienia i sprawowały opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez
wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia,
• tworzenie i rozwijanie w zakładach pracy elastycznych form zatrudnienia i
metod organizacji pracy oraz uelastycznianie czasu pracy pracownika,
• inwestycje w wyposażenie i adaptację pomieszczeń lub dostosowanie
infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie niezbędnym
dla osiągnięcia zakładanych celów projektu w ramach mechanizmu
finansowania krzyżowego (cross-financing).

Przykładowi beneficjenci
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych)

Maksymalny poziom dofinansowania
100%

Budżet ogółem
5 000 000 €

PRIORYTET 9.
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Działanie 9.1 Aktywna integracja
Przykładowe typy projektów
• programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez aktywizację zawodowospołeczną wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej,
społecznej i kulturalnej,
• wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
będzie realizowane także za pośrednictwem podmiotów ekonomii
społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym (np. CIS, KIS, ZAZ, WTZ)

Przykładowi beneficjenci
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych)

Maksymalny poziom dofinansowania
100%

Budżet ogółem
11 000 000 €

Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług społecznych
Przykładowe typy projektów
• wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz świadczenia spersonalizowanych i
zintegrowanych usług społecznych. Podstawowym celem interwencji będzie
zwiększenie dostępności oraz jakości ww. usług,
• działania z zakresu rozwoju usług związanych z mieszkalnictwem chronionym
oraz wspomaganym,
• przedsięwzięcia dotyczące opieki nad osobami niesamodzielnymi, w
podeszłym wieku, niepełnosprawnymi oraz opieki zdrowotnej,
• projekty dotyczące wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji
dzieci niepełnosprawnych, jak również środowiskowych form pomocy i
samopomocy

Przykładowi beneficjenci
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych)

Maksymalny poziom dofinansowania
100%

Budżet ogółem
4 125 000 €

PRIORYTET 10.
EDUKACJA
Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej
Przykładowe typy projektów
• wsparcie na rzecz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach edukacji
przedszkolnej, w tym również uruchamianie nowych ośrodków edukacji
przedszkolnej i alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku
przedszkolnym,
• dodatkowe zajęcia edukacyjne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym
etapie edukacji,
• działania służące indywidualizacji podejścia do ucznia, wsparcie dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również przeciwdziałanie
rozwarstwianiu społecznemu w edukacji,
• inicjatywy związane z kształtowaniem kompetencji kluczowych,
• podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem, uczniem
młodszym oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli.

Przykładowi beneficjenci
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych)

Maksymalny poziom dofinansowania
100%

Budżet ogółem
13 750 000 €

Działanie 10.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy
Przykładowe typy projektów
• wsparcie kształcenia zawodowego oraz dostosowania jego kierunków do
uwarunkowań rynku pracy i gospodarki,
• wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego

Przykładowi beneficjenci
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące
kształcenie zawodowe,
• podmioty prowadzące działalność oświatową, itp..

Maksymalny poziom dofinansowania
100%

Budżet ogółem
4 875 000 €

Dziękuję za uwagę!

Marcin Zgórski
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego,
Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego

