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PRZEDSIĘBIORSTWA I KLASTRY
Kluczowe czynniki sukcesu inicjatywy:
Øinicjatywa oddolna, nie motywowana modą czy wsparciem publicznym
Øznajomość potrzeb
Ørozpoznany potencjał i zasoby
Øzdefiniowane wspólne cele i kierunki działania - STRATEGIA
Øaktywny animator/koordynator klastra
Øzapewnienie ciągłości inicjatywy bez wsparcia publicznego
Istotne wartości w klastrze:
Øotwartość i zaufanie
Ødeterminacja i konsekwencja
Øreguła współpracy a nie interes pojedynczego przedsiębiorcy
„Dopóki partnerzy nie zrozumieją co wnoszą i co zyskują
inicjatywa nie będzie działać”

PRZEDSIĘBIORSTWA I KLASTRY

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020:

Makrosfera: Przedsiębiorczość i innowacyjność:
Priorytet: 8.1.2 Rozwój gospodarczy oparty o współpracę w ramach
klastrów
Kryterium:
8.3.1
i klastrowych.

Preferencje

dla

projektów

kooperacyjnych

Przedsięwzięcie 8.4.6
Budowa sieci powiązań gospodarczych w
regionie, w tym wspieranie powstawania i funkcjonowania klastrów

PRZEDSIĘBIORSTWA I KLASTRY
Program Wsparcia Klastrów:
Ørealizowany ze środków budżetu województwa dolnośląskiego
Øw trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
Ødla animatorów/koordynatorów klastrów
Øw latach 2010-2013 Samorząd Województwa przeznaczył na
wsparcie 2 mln zł
Øwsparcie uzyskało 13 nowych inicjatyw ( niektóre kilkukrotnie),
wśród nich m. in.
• SIDE-CLUSTER
• CINNOMATECH
• Polski Klaster Biotechnologiczny Fundacji LINUM
• Dla zdrowia Sudety – klaster uzdrowiskowy
• Dolnośląski Klaster Energii Odnawialnej

PRZEDSIĘBIORSTWA I KLASTRY
Program Wsparcia Klastrów - jakie działania
wspieramy?
q działania związane z identyfikacją i promocją klastrów np.:

• systemy identyfikacji wizualnej i strony internetowe,
także w wersjach obcojęzycznych,
• materiały informacyjne dot. klastra, także w wersjach
obcojęzycznych
• strategie rozwoju klastra i strategie marketingowe
• udział w targach, giełdach, wystawach – stoiska pod
marką klastra
• wizyty studyjne w klastrach o podobnym profilu
działalności, także zagraniczne

PRZEDSIĘBIORSTWA I KLASTRY
Program Wsparcia Klastrów - jakie działania wspieramy?
q działania integrujące członków klastrów oraz edukacyjne np.:

• spotkania informacyjne, seminaria,
• szkolenia i doradztwo (pod kątem internacjonalizacji
działalności, wspólnej sprzedaży i kanałów dystrybucji,
wspólnego zaopatrzenia w surowce i media),
• platformy wymiany informacji poprawiające komunikację
wewnętrzną w ramach klastra
q działania inicjujące współpracę z jednostkami B+R
• opracowania i analizy ukierunkowane na potrzeby firm w
klastrze

PRZEDSIĘBIORSTWA I KLASTRY
Program Wsparcia Klastrów w 2014 r.
• budżet - ok. 1 mln zł
• konkurs luty/marzec 2014 r.
• realizacja działań – max połowa grudnia 2014 r.
• beneficjenci – koordynatorzy inicjatyw
klastrowych uprawnieni zgodnie z ustawą o
działalności pożytku publicznego (…)

Cele Tematyczne
1.
2.

Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (EFRR)
Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych(EFRR)
3. Podniesienie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa
i akwakultury (EFRR)
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach (EFRR)
5. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania
ryzykiem (EFRR)
6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów
(EFRR)
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości
w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych (EFRR)
8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (EFS i EFRR)
9. Wspieranie włączenia społecznego (EFS i EFRR)
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (EFS i EFRR)
11. Zwiększanie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez
wzmacnianie potencjału administracji publicznej oraz służb publicznych wdrażających
EFRR i EFS (EFRR i EFS)

Oś Priorytetowa 1: PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Cel ogólny Osi Priorytetowej
Wzrost konkurencyjności i rozwój gospodarki
regionu w oparciu o badania i rozwój, innowacje
oraz nowe rozwiązania dla przedsiębiorstw
9

Oś Priorytetowa 1: PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Priorytety inwestycyjne:
• Wzmacnianie potencjału B+R jednostek naukowych
• Innowacyjne przedsiębiorstwa
• Rozwój przedsiębiorczości
• Internacjonalizacja przedsiębiorstw
• Rozwój produktów i usług w MŚP
10

Priorytet inwestycyjny: Wzmacnianie potencjału B+R jednostek naukowych (PI 1.1)
Kierunki wsparcia
§ Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty związane z rozwojem
infrastruktury badawczej realizowane przez jednostki naukowe w ramach
inteligentnych specjalizacji regionu.
§ W ramach priorytetu możliwe będzie ponadto wsparcie tworzenia i rozwoju
instytucji popularyzujących naukę i innowacje wśród mieszkańców regionu.
Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
§ jednostki naukowe
§ konsorcja jednostek naukowych
§ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia w zakresie
tworzenia instytucji popularyzujących naukę
§ jednostki organizacyjne jst w zakresie tworzenia instytucji popularyzujących
naukę

Priorytet inwestycyjny: Innowacyjne przedsiębiorstwa (PI 1.2)
Kierunki wsparcia
§ Prace B+R w przedsiębiorstwach, w tym prowadzonych we współpracy z jednostkami naukowymi,
szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi oraz w ramach inicjatyw klastrowych.
§ Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego działalności
innowacyjnej przedsiębiorstwa m.in. utworzenie centrów badawczo - rozwojowych.
§ Wdrożenie wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej
związanej z wdrażanym produktem lub usługą.
§ Profesjonalne usługi proinnowacyjne i podstawowe, świadczone przez IOB. Usługi te powinny
w sposób kompleksowy przyczyniać się do wspierania procesów innowacji (od badań do
komercjalizacji).
Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
§ przedsiębiorstwa
§ IOB
§ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
§ jednostki organizacyjne jst
§ podmioty zarządzające klastrami
§ konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi lub spółkami celowymi tworzonymi przez
jednostki naukowe lub szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi lub jednostkami badawczonaukowymi

Priorytet inwestycyjny: Rozwój przedsiębiorczości (PI 3.1)
Kierunki wsparcia
§ Wsparcie ukierunkowane jest na tworzenie i wspomaganie rozwoju inkubatorów
przedsiębiorczości (w tym akademickich).
§ Możliwe będzie tworzenie nowej infrastruktury inwestycyjnej lub rewitalizacja istniejącej
infrastruktury w celu dostosowania jej do nowych funkcji gospodarczych (w tym uzbrojenie
terenu, rekultywacja gruntów, w ograniczonym zakresie budowa/modernizacja dróg w celu
udostępnienia ww. infrastruktury).
§ Planuje się również wsparcie inwestycyjne dla nowopowstałych firm (start up), wspomagające
uruchomienie fazy komercyjnej oraz fazy rozruchu – obejmujące finansowanie rozwoju produktu
lub usług jak również pierwszych działań marketingowych.
Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
§ MŚP
§ jednostki naukowe
§ szkoły wyższe
§ IOB
§ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
§ jednostki organizacyjne jst

Priorytet inwestycyjny: Internacjonalizacja przedsiębiorstw (PI 3.2)
Kierunki wsparcia
§ Wsparcie koncentrować się będzie na wzmacnianiu międzynarodowej współpracy gospodarczej
przedsiębiorstw (w tym grup producentów rolno-spożywczych) oraz zwiększeniu ich aktywności
na rynkach zagranicznych.
§ Wspierane
projekty
obejmą
dofinansowanie
m.in.
wizyt
studyjnych
i misji zagranicznych, udziału w międzynarodowych targach branżowych, targach i wystawach
za granicą.
§ Realizowane będą działania ukierunkowane na promocję przedsiębiorstw na rynkach
międzynarodowych (w tym m.in. branż rolno-spożywczych), a także na wzmocnienie wizerunku
dolnośląskiej gospodarki, obejmujące m.in. promocję gospodarczą i turystyczną regionu.
Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
§ MŚP, IOB, NGO, LGD
§ podmioty zarządzające klastrami
§ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
§ jednostki organizacyjne jst
§ zakłady lecznictwa uzdrowiskowego
§ sanatoria uzdrowiskowe
§ grupy producentów rolnych
§ wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

Priorytet inwestycyjny: Rozwój produktów i usług w MŚP (PI 3.3)
Kierunki wsparcia
§ Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie istniejących mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. Finansowane będą inwestycje poprawiające potencjał konkurencyjny firm,
zapewniające ich rozwój:
§ wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług (w tym turystycznych) lub dokonanie
zasadniczych zmian w sposobie świadczenia usług lub procesie produkcyjnym.
§ rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
Pomoc o charakterze bezzwrotnym możliwa będzie wyłącznie przy tworzeniu wraz
z inwestycją trwałych miejsc pracy, w szczególności na terenach wymagających specyficznego
wsparcia np. o niskim poziomie aktywności społeczno - gospodarczej.
Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
§ MŚP
§ grupy producentów rolnych
§ podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej

Oś Priorytetowa 3: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Cel ogólny Osi Priorytetowej
Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz wzrost udziału
energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych
i zwiększenie efektywności energetycznej
16

Oś Priorytetowa 3: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Priorytety inwestycyjne:
• Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
• Efektywność energetyczna i użycie OŹE w przedsiębiorstwach
• Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i sektorze
mieszkaniowym
• Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
• Wysokosprawna kogeneracja
17

Priorytet Inwestycyjny: Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
(PI 4.1)
Kierunki wsparcia
Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup
niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, np.: energii spadku wody, energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej i
biopaliw (biogaz, biomasa, bioolej).
Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
§ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, ich jednostki organizacyjne
§ jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej
§ przedsiębiorstwa energetyczne
§ organizacje pozarządowe
§ spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego
§ jednostki naukowe, szkoły wyższe ich związki i porozumienia
§ organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół
§ PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
§ podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej

Priorytet Inwestycyjny: Efektywność energetyczna i użycie OŹE
w przedsiębiorstwach (PI 4.2)
Kierunki wsparcia
Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące modernizacji energetycznej obiektów, w tym także
wymiany lub modernizacji źródła energii, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej
poprzez zmniejszenie strat energii, ciepła, wody, ze szczególnym uwzględnieniem OŹE oraz
zakładające zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym
modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).
Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
§
§
§

MŚP
grupy producentów rolnych
podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowe

OŚ PRIORYTETOWA 6: INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI
SPOŁECZNEJ

Cel ogólny Osi Priorytetowej
Zapewnienie infrastruktury dla spójności społecznej
i poprawy jakości życia, w szczególności ubogich
społeczności
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OŚ PRIORYTETOWA 6: INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI
SPOŁECZNEJ
Priorytety inwestycyjne:
• Inwestycje w infrastrukturę społeczną
• Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
• Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

21

Priorytet Inwestycyjny: Inwestycje w infrastrukturę społeczną (PI 9.1)
Kierunki wsparcia
§ Wsparcie w ramach priorytetu zostanie ukierunkowane na tworzenie i rozwój domów pomocy
społecznej, dziennych domów pomocy, hospicjów oraz ośrodków udzielających świadczeń
opieki paliatywnej.
§ Planowane wsparcie będzie obejmować również tworzenie i rozwój infrastruktury (w tym
wyposażenie) opieki nad dziećmi do 3 roku życia. W tym wypadku wsparcie powinno przyczyniać
się do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech i wypełniać luki w dostępie do
tego typu usług.
Potencjalni beneficjenci i grupy docelowe
§ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, ich jednostki organizacyjne
§ organizacje pozarządowe
§ podmioty zajmujące się całodobową opieką osób starszych
§ podmioty zajmujące się opieką nad dziećmi do 3 roku życia
§ podmioty lecznicze

Priorytet Inwestycyjny: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (PI 9.1)
Kierunki wsparcia
§ Wsparcie będzie ukierunkowane na budowę, remont, przebudowę, rozbudowę infrastruktury (w
tym wyposażenie) placówek ochrony zdrowia oraz obiektów lecznictwa uzdrowiskowego.
Działania powyższe będą ukierunkowane na likwidację obszarów deficytu specjalistycznych usług
medycznych,
kluczowych
z
punktu
widzenia
interesu
bezpieczeństwa
życia
i zdrowia mieszkańców regionu, na które istnieje stale rosnące zapotrzebowanie, w tym w
szczególności w takich dziedzinach, jak: onkologia, ortopedia, rehabilitacja, psychiatria,
perinatologia, neurologia oraz geriatria.
Podstawą realizacji priorytetu będą projekty kluczowe.
Potencjalni beneficjanta i grupy docelowe
§ jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, ich jednostki organizacyjne
§ podmioty lecznicze
§ organizacje pozarządowe
§ zakłady lecznictwa uzdrowiskowego
§ sanatoria uzdrowiskowe

Oś Priorytetowa 8: RYNEK PRACY

Cel ogólny Osi Priorytetowej
Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników
24

Oś Priorytetowa 8: RYNEK PRACY

Priorytety inwestycyjne:
• Zapewnianie dostępu do zatrudnienia
• Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc
pracy
• Godzenie życia zawodowego i prywatnego
• Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców
do zmian
• Aktywne i zdrowe starzenie się
25

Priorytet Inwestycyjny: Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw
i przedsiębiorców do zmian (PI 8.9)
Kierunki wsparcia
§ Wsparcie
ukierunkowane
będzie
na
rzecz
MŚP
oraz
ich
pracowników
i obejmie rozwój kwalifikacji pracowników oraz kompleksowe usługi rozwojowe
odpowiadające na potrzeby przedsiębiorstw.
§ Interwencja
będzie
również
obejmować
wsparcie
dla
przedsiębiorstw
i pracowników w zakresie dostosowania się do zmian gospodarczych tj.: zapewnienie
przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji kryzysowej wsparcia doradczego, wsparcie
outplacementowe dla pracowników zwalnianych lub zagrożonych zwolnieniem w
przedsiębiorstwach przechodzących proces restrukturyzacji.
Potencjalni beneficjenci
§ wszystkie podmioty
Główne grupy docelowe
§ przedsiębiorstwa i ich pracownicy
§ pracodawcy przechodzący procesy restrukturyzacyjne i ich pracownicy
§ osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Priorytet Inwestycyjny: Aktywne i zdrowe starzenie się (PI 8.10)
Kierunki wsparcia
§ Wsparcie ukierunkowane będzie na działania z zakresu przekwalifikowania osób starszych
pracujących w trudnych warunkach, pozwalając im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania
prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.
§ Interwencja będzie również obejmować priorytetowe programy w zakresie profilaktyki
zdrowotnej służące wspieraniu aktywności zawodowej, dotyczące w szczególności chorób
onkologicznych oraz chorób istotnych w kontekście specyficznych uwarunkowań regionalnych.
Działania będę obejmowały także opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji ułatwiającej
powrót do pracy.
Potencjalni beneficjenci
§ wszystkie podmioty
Główne grupy docelowe
§ grupy zawodowe/grupy pracowników narażone na czynniki wywołujące choroby zawodowe
§ osoby, u których warunki pracy spowodowały wystąpienie choroby zawodowej (stwierdzono
chorobę zawodową) lub orzeczono niezdolność do pracy na danym stanowisku
§ pracodawcy i ich pracownicy w wieku 50 lat i więcej

Oś Priorytetowa 9: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Cel ogólny Osi Priorytetowej
Włączenie społeczne, podnoszenie poziomu
i jakości życia

Oś Priorytetowa 9: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Priorytety inwestycyjne:
§
§
§

Aktywna integracja
Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
społecznych
Wspieranie gospodarki społecznej

Priorytet Inwestycyjny: Aktywna integracja (PI 9.4)
Kierunki wsparcia
§ Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez aktywizację zawodowospołeczną wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej,
zawodowej.
§ Wsparcie ukierunkowane będzie również na rzecz integracji społeczności marginalizowanych
obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zdrowia, zatrudnienia, pomocy społecznej.
Działania prowadzić będą w głównej mierze do aktywizacji społecznej i zawodowej.
§ Dodatkowo realizowane będą działania rozwojowe na obszarach wiejskich, wykorzystujące
potencjał endogeniczny danego obszaru, na rzecz aktywności społeczności lokalnych
i rozwoju lokalnego.
Potencjalni beneficjenci
• wszystkie podmioty
Główne grupy docelowe
• osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym
• członkowie społeczności marginalizowanych
• otoczenie ww. grup

Priorytet Inwestycyjny: Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług społecznych (PI 9.7)
Kierunki wsparcia
§ Wsparcie ukierunkowane będzie na rzecz świadczenia spersonalizowanych i zintegrowanych
usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i
zdrowotnych).
§ Realizowane przedsięwzięcia będą dotyczyć systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi i w
podeszłym wieku, opieki zdrowotnej i rehabilitacji medycznej, a także środowiskowych form
pomocy i samopomocy, adresowanej w szczególności do osób cierpiących na choroby otępienne
oraz konsekwencje procesów starzenia.

Potencjalni beneficjenci
§ wszystkie podmioty
Główne grupy docelowe
§ osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym
§ otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym (łączny udział z
osobami wykluczonymi / zagrożonymi) – jedynie jako element projektu właściwego

Koncentracja tematyczna (tzw. „ring-fencing”)
Konieczność przeznaczenia w ramach RPO określonych środków na cele objęte
koncentracją tematyczną. Zakłada się, że każdy RPO w równym stopniu będzie
przyczyniał się do osiągnięcia wymaganego poziomu koncentracji. Obecnie
wymagane poziomy kształtują się następująco:
q Cel 1, 2, 3, 4 – 38,3% alokacji każdego RPO
q Cel 4 – 13,1% alokacji każdego RPO
q Cel 9 – 7,8% alokacji każdego RPO
q Co najmniej 60% EFS musi zostać przeznaczone na maksymalnie

4 priorytety inwestycyjne
q Udział pomocy technicznej nie powinien przekraczać 3,5% alokacji RPO
q Konieczność przeznaczenia 5% środków EFRR dla miast. „Ring-fencing” dla
miast jest do rozdysponowania dowolnie między celami tematycznymi, może
również obejmować środki z celów objętych innymi „ring-fencingami”.

wymagane przez MRR 38,3%, w tym 13,1% -Oś 3

32,46%,
w tym 14,3% Oś 3

53,47%

14,07%

Oś 1 Przedsiębiorstwa i
innowacje, Oś 2
Technologie InformacyjnoKomunikacyjne, Oś 3
Gospodarka niskoemisyjna
(EFRR)
Oś 6 Infrastruktura
spójności społecznej, Oś 9
Włączenie społeczne (EFRR
i EFS)
pozostałe

wymagane przez MRR 7,8%

Plan finansowy Programu w podziale na osie priorytetowe
Fundusz

Alokacja (EUR)

Oś priorytetowa 1
PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

EFRR

338 352 000

Oś priorytetowa 2
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

EFRR

28 196 000

EFRR

289 009 000

EFRR

140 980 000

EFRR

394 744 000

EFRR

162 127 000

EFRR

56 392 000

EFS

256 032 000

EFS

121 920 000

EFS

152 400 000

EFS

79 248 000
2 019 400 000

Oś priorytetowa 3
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Oś priorytetowa 4
ŚRODOWISKO I ZASOBY
Oś priorytetowa 5
TRANSPORT
Oś priorytetowa 6
INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
Oś priorytetowa 7
INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
Oś priorytetowa 8
RYNEK PRACY
Oś priorytetowa 9
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Oś priorytetowa 10
EDUKACJA
POMOC TECHNICZNA
RAZEM

-

