
UCHWAŁA NR 22/2019 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 8 marca 2019 r. 
 

 
w sprawie:  zatwierdzenia projektu aneksu nr 3 do porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 

2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne 
Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014–2020 

 

Na podstawie § 22 ust. 11 pkt b) Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 
 

Zarząd Związku 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdza się projekt aneksu nr 3 do porozumienia nr  11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku, który 

zostanie zawarty z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne 

Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr 1 do 

uchwały. 

 

§ 2 

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu i Dyrektora Biura do podpisu porozumienia w imieniu 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Mieczysław Kieca 
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ANEKS NR 3  
DO POROZUMIENIA NR  11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku 

w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 

 

zwany dalej Aneksem nr 3,  

zawarty w  Katowicach,  w dniu ……………………….................... pomiędzy:  

Zarządem Województwa Śląskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ RPO WSL”,  

a Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

reprezentowanym przez: 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych”  lub  „IP RIT”, 

zwanymi dalej: „Stronami”.  

Działając na podstawie: 

art. 36 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego 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 uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006  (Dz. 
U.UE L 347/320 z 20.12.2013, s. 320 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym,  

art. 7 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. 
U. UE L 347/289 z 20.12.2013, s. 289 z późn. zm.), 

art. 10 ust. 1 oraz art. 30 ust. 5 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), 
zwanej dalej ustawą wdrożeniową, 
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Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1. 

W Porozumieniu nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji 
instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §2 ust. 1 pkt. 2, 12, 13, 15, 17 otrzymują brzmienie: 

2) IZ RPO WSL – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020; 

12) Porozumienie – Porozumienie nr 11/RR/2015 z późn. zm. w sprawie powierzenia zadań z zakresu 
realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, zawarte przez Strony w dniu 13 marca 2015 
r.; 

13)   Rozporządzenie 2016/679 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 119 z 4 maja 2016 r.; 

15) Dane osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia 2016/679, tj. wszelkie informacje 
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); 
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio 
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer 
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych 
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 
społeczną tożsamość osoby fizycznej, powierzone Przetwarzającemu przez Administratora zgodnie 
z zakresem określonym w Porozumieniu;  

17)  Administrator – Administrator danych osobowych tj. Województwo Śląskie w imieniu którego działa 
Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcje Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 tj. podmiot decydujący o celach i środkach 
przetwarzania danych osobowych, spełniający warunki legalności przetwarzania danych osobowych i 
uprawniony do powierzania danych osobowych; 

2. W §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Obszar realizacji RIT Subregionu Zachodniego określony został w Załączniku nr 3 do RPO WSL 
przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 29 grudnia 2014 r. Uchwałą nr 139/6/V/2014  
z późniejszymi zmianami. 

3. W § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Zmiany w treści  Załącznika, o którym mowa w  ust. 2, wymagają podjęcia stosownej uchwały przez IZ 
RPO WSL dotyczącej podziału środków RIT w ramach RPO WSL, a następnie wymagają zmiany zapisów 
Porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. 

4. W § 4 usuwa się dotychczasową treść ust. 4 i zastępuje się ją treścią w brzmieniu: 

4. Jeżeli na etapie realizacji projektów w ramach Działań/Poddziałań RIT, w wyniku rozstrzygniętych 
postępowań przetargowych, rozliczenia projektów, nałożonych korekt finansowych, rozwiązania 
umowy lub podobnych sytuacji, zostaną uwolnione środki przeznaczone na finansowanie RIT, IZ RPO 
WSL, po konsultacji z IP RIT, podejmuje decyzję dotyczącą ich zagospodarowania mając na uwadze 
odpowiedzialność za zapewnienie efektywności wydatkowania środków RPO WSL, w tym RIT. 
W wyniku tej decyzji mogą ulec pomniejszeniu środki finansowe w ramach Działań/Poddziałań, 
o których mowa w ust. 1 w związku z ust. 2 niniejszego paragrafu. Pomniejszenie to nie wymaga 
zmiany Porozumienia. 

5. W § 4 usuwa się dotychczasową treść ust. 5 i zastępuje się ją treścią w brzmieniu: 

5. IZ RPO WSL dokonuje przeliczeń dostępnej alokacji środków UE i BP zgodnie z algorytmem przeliczania 
dostępnych środków z uwzględnieniem kursu euro Europejskiego Banku Centralnego 
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z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 
w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji. 

6. W§ 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

6. W przypadku nieosiągnięcia wskaźników dla Działań/Poddziałań RPO WSL realizowanych w ramach 
RIT, określonych w Załączniku nr 3 do niniejszego Porozumienia, wysokość środków przeznaczonych na 
finansowanie projektów w ramach RIT Subregionu Zachodniego w ramach RPO WSL, wskazana w § 4 
ust. 1, może zostać odpowiednio pomniejszona. 

7. W§ 5 ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

14) opracowania i bieżącej aktualizacji Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zgodnie z wskazaniami IZ RPO 
WSL dla IP RPO WSL, podlegających każdorazowo pisemnemu zatwierdzeniu przez IZ RPO WSL, 

8. W § 6 ust. 8 pkt. 1-4 oraz pkt. 11 otrzymują brzmienie:  

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego 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 uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z późn. zm., 

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 
1080/2006 z późn. zm., 

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1307 z późn. zm.), 

11) zestawu Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

9. W § 6 ust. 8 usuwa się pkt 12 w brzmieniu: 

12)    Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego. 

10. W  § 6 ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

10. IP RIT podczas realizacji zadań, o których mowa w § 5, jest zobowiązana stosować wytyczne wydane na 
podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, stanowiące zasadnicze elementy systemu realizacji 
Programu, 

11. IZ RPO WSL zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania IP RIT informacji o wydaniu 
dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt. 9), 10), 11) niniejszego paragrafu, a także zmianach w ich 
treści. 

11. W § 7 ust. 1 pkt. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

5. w razie potrzeby, na prośbę IZ RPO WSL, wyrażenia stanowiska na zarzuty postawione w złożonym 
proteście, dotyczące oceny kryteriów dotyczących zgodności ze Strategią RIT, 

6. rozstrzygnięcia konkursu albo rundy konkursu poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów, 
o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy wdrożeniowej, wspólnie z IZ RPO WSL, na zasadach określonych 
przez IZ RPO WSL. 

12. W § 7 dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

2. W razie braku otrzymania zatwierdzonej listy projektów przez IP RIT, odpowiednio IZ RPO WSL lub IP 
WUP, wzywa IP RIT do złożenia wyjaśnień. IZ RPO WSL lub IP WUP może podjąć decyzję o dalszym 
procedowaniu w sprawie podejmowania decyzji o wyborze projektów do dofinansowania, w tym może 



 - 4 - 

samodzielnie zatwierdzić listę ocenionych projektów, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy 
wdrożeniowej. 

13. W § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

1. IP RIT jest zobowiązana do bieżącego monitorowania realizacji RIT w ramach określonych 
Działań/Poddziałań oraz w zakresie powierzonych zadań, określonych w § 5, w szczególności z 
uwzględnieniem zapisów właściwych dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 8 i 9 oraz 
Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/276 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającego 
rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 215/2014 w odniesieniu do zmian sposobu określania celów 
pośrednich i końcowych dla wartości wskaźników produktu na potrzeby ram wykonania w odniesieniu 
do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, w tym do bieżącego monitorowania 
postępu przygotowania przedsięwzięć do realizacji w ramach RIT. 

14. W § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

3. IP RIT zobowiązuje się do przekazywania sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego, 
dotyczących Programu w zakresie zadań określonych w § 5, w części dotyczącej Działań/Poddziałań, na 
zasadach określonych przez IZ RPO WSL. 

15. W § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. IP RIT zobowiązuje się do określenia wszystkich niezbędnych procedur w formie Instrukcji 
Wykonawczych. Pierwsza i kolejne wersje instrukcji wykonawczych IP RIT powinny zostać opracowane 
i przekazane do IZ RPO WSL  w terminie wskazanym przez IZ RPO WSL. 

16. W § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Pracownicy IP RIT w zakresie swoich zadań uzyskują dostęp do systemów informatycznych służących do 
obsługi RPO WSL, w szczególności do LSI 2014 w zakresie zadań pełnionych w funkcji IP RIT. 

17. W § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

2. IZ przyznaje alokację ze środków unijnych w kwocie 672 985,00 EUR na finansowanie zadań w ramach 
Pomocy Technicznej,  co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Planów Działań Pomocy 
Technicznej, z czego: w ramach kategorii interwencji 121 „Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie 
i kontrola” kwota 653 764,00 EUR, natomiast w ramach kategorii interwencji 123 „Informacja 
i komunikacja” kwota 19.221,00 EUR. 

18. § 19 otrzymuje nowy tytuł: „Informacja i promocja” oraz w treści § 19 ust. 1-5 otrzymują brzmienie: 

1. IP RIT prowadzi działania informacyjne i promocyjne odnoszące się do zadań realizowanych przez IP RIT 
zgodnie ze Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 oraz Rocznymi planami działań informacyjnych i promocyjnych dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

2. IP RIT współpracuje przy opracowaniu i realizacji rocznych planów działań informacyjno-promocyjnych 
dla Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020.  

3. IZ RPO WSL zobowiązuje IP RIT do umieszczania wymaganych logotypów we wszystkich dokumentach 
i materiałach, które przygotowuje w ramach powierzonych zadań, w szczególności na materiałach 
informacyjnych, promocyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, dokumentacji dotyczącej zamówień 
publicznych. 

4. IZ RPO WSL przekaże IP RIT linię graficzną RPO WSL zawierającą zestawy obowiązkowych logotypów oraz 
dokumenty programowe związane z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO 
WSL. 

5. IP RIT zobowiązana jest do przekazywania IZ RPO WSL informacji dot. realizacji powierzonych zadań 
celem zamieszczenia na stronie internetowej rpo.slaskie.pl oraz do różnego rodzaju zestawień, 
opracowań, publikacji. 

6. W ramach Pomocy Technicznej RPO WSL  dla IP RIT: 
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1) Możliwe jest finansowanie przygotowania i publikacji ulotek/broszur na temat funkcjonowania/ 
wdrażania RIT oraz Strategii RIT.  

2) Możliwe jest finansowanie spotkań informacyjnych/konferencji dla potencjalnych beneficjentów RIT. 

3) Dopuszcza się zakup drobnych materiałów promocyjnych (np. długopisy, notesy) na potrzeby konferencji 
i spotkań informacyjnych z beneficjentami, oznakowanych zgodnie z wymogami przekazanymi przez IZ 
RPO WSL.  

4) Dopuszcza się możliwość finasowania zadań związanych z prowadzeniem przez IP RIT wyodrębnionej 
części serwisu poświęconego RIT na stronie danej IP RIT. Powyższe nie zwalnia IP RIT od przekazywania 
informacji do IZ RPO WSL (zgodnie z ust. 5). 

19. W § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. W ciągu 3 miesięcy od zakończenia realizacji Porozumienia lub na pisemne polecenie Administratora, IP 
RIT przekaże całość dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań do IZ RPO WSL. IP RIT 
przekaże również wersje elektroniczne dokumentacji. 

20. Załącznik nr 2 - Podział alokacji RIT – Subregion Zachodni, otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 1 
do niniejszego Aneksu nr 3. 

21. Załącznik nr 3 - Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań 
i Poddziałań RIT – Subregion Zachodni, otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 2 do niniejszego 
Aneksu nr 3.  

22. Załącznik nr 4 - Zakres powierzanych do przetwarzania danych osobowych – IZ RPO WSL, otrzymuje 
brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Aneksu nr 3. 

23. Załączniki do Aneksu nr 3, o których mowa w ust. 20 - 22, stanowią integralną część Aneksu nr 3. 

 

§ 2. 

1. Aneks nr 3 wchodzi w życie z dniem podpisania przez IZ RPO WSL oraz IP RIT. 

2. Aneks nr 3 został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje IZ RPO WSL,  
i jeden IP RIT. 

 

 

  .............................................................                                                     …………………………………………………………….. 
   
             

 

       …………………………………………………………..                                                   …………………………………………………………….. 

   
 Instytucja Zarządzająca   Instytucja Pośrednicząca 
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Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 
Załącznik nr 2 – Podział środków RIT – Subregion Zachodni 
 

Oś Priorytetowa 
Nr Działania/ 
Poddziałania 

Nazwa Działania/Poddziałania Alokacja środków ZIT/RIT [EUR]1 

EFRR: 

Oś priorytetowa III: 
Konkurencyjność MŚP 

3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na 
obszarach typu brownfield - RIT 

       3 527 042     

Oś priorytetowa IV: Efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła 
energii i gospodarka 
niskoemisyjna 

4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT        4 342 500     

4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze publicznej 
i mieszkaniowej – RIT 

     26 865 452     

4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz 
efektywne oświetlenie - RIT 

       8 584 210     

Oś priorytetowa V: Ochrona 
środowiska i efektywne 
wykorzystanie zasobów 

5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT      12 243 600     

5.2.2 Gospodarka odpadami - RIT        5 457 599     

Oś priorytetowa X: Rewitalizacja 
oraz infrastruktura społeczna i 
zdrowotna 

10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz 
infrastruktury usług społecznych - RIT 

       7 736 000     

10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  - RIT      15 717 560     

                                                           
1 Alokacja środków RIT wskazana w Załączniku nr 2 stanowi 100% środków dedykowanych Subregionowi w ramach RPO WSL. Należy podkreślić, iż w alokacji tej jest ujęta 
indykatywna kwota tzw. rezerwy wykonania, która stanowi 5-7% alokacji dla osi priorytetowej. Rezerwa wykonania zostanie przyznana przez KE wyłącznie osiom priorytetowym, 
które osiągną cele pośrednie i do czasu decyzji KE w tej sprawie IZ RPO WSL nie ma możliwości dysponowania tymi środkami. IP RIT może zostać obciążona utratą środków rezerwy 
wykonania w przypadku nieosiągnięcia odpowiednich wskaźników rzeczowych i finansowych w ramach poszczególnych osi priorytetowych. IZ RPO WSL w trakcie realizacji RPO 
WSL mając na uwadze realizację wskaźników finansowych Programu podejmuje decyzję w zakresie zarządzania finansowego RPO WSL, w tym w odniesieniu do alokacji IP RIT oraz 
kwoty środków IP RIT objętych rezerwą wykonania uwzględniając przy tym opinię IP RIT. 
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Oś Priorytetowa 
Nr Działania/ 
Poddziałania 

Nazwa Działania/Poddziałania Alokacja środków ZIT/RIT [EUR]1 

Oś priorytetowa XII: 
Infrastruktura edukacyjna 

12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego- 
RIT 

       3 453 300     

12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego- RIT        4 988 100     

EFS: 

Oś priorytetowa VII: Regionalny 
rynek pracy 

7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez pracy 
na obszarach rewitalizowanych – projekty w 
ramach RIT 

         372 750     

7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach 
rewitalizowanych – ZIT 

         447 300     

Oś priorytetowa VIII: Regionalne 
kadry gospodarki opartej na 
wiedzy 

8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych 
nad dziećmi do 3 lat –  RIT 

         223 650 

Oś priorytetowa IX: Włączenie 
społeczne 

9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-
zawodowego społeczności lokalnych –  RIT 

       2 773 633     

9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych –  RIT        3 030 249     

Oś priorytetowa XI: Wzmocnienie 
potencjału edukacyjnego 

11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej-  RIT 

       1 704 953     

11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego-  RIT        3 419 398 

11.4.2 Kształcenie ustawiczne-  RIT          521 850 
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Załącznik nr 2 do Aneksu nr 3 
 
Załącznik nr 3 - Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań RIT- Subregion Zachodni2 
 
TAB. 1. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO EFRR: 

Oś Priorytetowa/ 
działanie/ poddziałanie 

Nazwa wskaźnika 
Typ 

wskaźnika 
(P/RB) 

Jednostka 
 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Ramy 
wykonania 

Źródło3 

III. Konkurencyjność MŚP 

Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP 

Poddziałanie 3.1.2  
Poprawa warunków do 
rozwoju MŚP - RIT 

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych 
P ha n/d 5,7 NIE LSI/KSI 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych 
terenach inwestycyjnych 

RB szt. n/d 1 NIE LSI/KSI 

IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii 

Poddziałanie 4.1.2 
Odnawialne źródła energii 
- RIT 

Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 
P szt. n/d 3 NIE LSI/KSI 

Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 
P szt. n/d 4 NIE LSI/KSI 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych 

RB MW 0,6 2,1 TAK LSI/KSI 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
P 

tony 
równoważnika 

CO₂ 
n/d 381 NIE LSI/KSI 

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 

                                                           
2 Wartości wskaźników zostały przypisane poszczególnym IP ZIT/RIT w podziale na Działania/Poddziałania ZIT/RIT. Jednak jeśli w danej Osi Priorytetowej występuje ten sam 
wskaźnik w więcej niż jednym Działaniu/Poddziałaniu ZIT/RIT to przy rozliczeniu rezerwy wykonania, jego wartości będą sumowane na poziomie Osi Priorytetowej dla danego 
ZIT/RIT. 
3 Skróty LSI/KSI wskazane w RPO WSL oznaczają systemy informatyczne LSI 2014 oraz SL 2014. 
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Oś Priorytetowa/ 
działanie/ poddziałanie 

Nazwa wskaźnika 
Typ 

wskaźnika 
(P/RB) 

Jednostka 
 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Ramy 
wykonania 

Źródło3 

Poddziałanie 4.3.2 
Efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii 
w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej 
- RIT 

Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 
P szt. n/d 5 NIE LSI/KSI 

Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 
P szt. n/d 5 NIE LSI/KSI 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych 

RB MW 0,7 2,4 TAK LSI/KSI 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 
P szt. n/d 79 NIE LSI/KSI 

Stopień redukcji PM 10 
RB t/rok n/d 72 NIE LSI/KSI 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w 
budynkach publicznych 

RB kWh /rok n/d 13 121 236 NIE LSI/KSI 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
P 

tony 
równoważnika 

CO₂ 
n/d 927 NIE LSI/KSI 

Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 

Poddziałanie 4.5.2 
Niskoemisyjny transport 
miejski oraz efektywne 
oświetlenie - RIT 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

P szt. 1 4 TAK LSI/KSI 

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

P szt. 0 1 TAK LSI/KSI 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów 
transportowych 

P szt. n/d 0 NIE LSI/KSI 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  
P 

tony 
równoważnika 

CO₂ 
n/d 33 NIE LSI/KSI 

V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 

Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa 

Poddziałanie 5.1.2 
Gospodarka wodno-
ściekowa -RIT 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej P km 8 38 TAK LSI/KSI 

Długość sieci wodociągowej P km n/d 2 NIE LSI/KSI 
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Oś Priorytetowa/ 
działanie/ poddziałanie 

Nazwa wskaźnika 
Typ 

wskaźnika 
(P/RB) 

Jednostka 
 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Ramy 
wykonania 

Źródło3 

Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych P szt. n/d 1 NIE LSI/KSI 

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 
oczyszczania ścieków 

RB RLM n/d 5 162 NIE LSI/KSI 

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 
zaopatrzenia w wodę 

RB osoby n/d 910 NIE LSI/KSI 

Działanie 5.2 Gospodarka odpadami 

Poddziałanie 5.2.2 
Gospodarka odpadami - 
RIT 

Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów P szt. n/d 1 NIE LSI/KSI 

Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych 
wyrobów zawierających azbest 

P t n/d 434 NIE LSI/KSI 

Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu 
odpadów 

RB t/rok n/d 17 132 NIE LSI/KSI 

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych  

P szt. n/d 3 NIE LSI/KSI 

X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna 

Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych 

Poddziałanie 10.2.2   
Rozwój mieszkalnictwa 
socjalnego, 
wspomaganego i 
chronionego oraz 
infrastruktury usług 
społecznych - RIT 

Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno-zawodowej  

P szt. 7 13 TAK LSI/KSI 

Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Poddziałanie 10.3.2 
Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych - RIT 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 
P ha 0,9 11,6 TAK LSI/KSI 

Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi 
strategiami rozwoju obszarów miejskich 

P osoby n/d 96 429 NIE LSI/KSI 
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Oś Priorytetowa/ 
działanie/ poddziałanie 

Nazwa wskaźnika 
Typ 

wskaźnika 
(P/RB) 

Jednostka 
 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Ramy 
wykonania 

Źródło3 

XI. Infrastruktura edukacyjna 

Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego 

Poddziałanie 12.1.2 
Infrastruktura wychowania 
przedszkolnego - RIT 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki 
nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 

P osoby 119 597 TAK LSI/KSI 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej 
P szt. n/d 7 NIE LSI/KSI 

Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego 

Poddziałanie 12.2.2 
Infrastruktura kształcenia 
zawodowego-  RIT 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki 
nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 

P osoby 839 4361 TAK LSI/KSI 

Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego 
P szt. 2 8 TAK LSI/KSI 
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TAB. 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO EFS:  
 

Oś Priorytetowa/ 
działanie/ poddziałanie 

Nazwa wskaźnika 
Typ 

wskaźnika 
(P/RB) 

Jednostka 
 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Ramy 
wykonania 

Źródło4 

VII. Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

Poddziałanie 7.1.2  
Poprawa zdolności do 
zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i 
pozostających bez pracy 
na obszarach 
rewitalizowanych - RIT 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętymi wsparciem w programie 

P osoby 33 109 TAK LSI/KSI 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 

P osoby n/d 61 NIE LSI/KSI 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie 

P osoby n/d 3 NIE LSI/KSI 

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 
programie 

P osoby n/d 3 NIE LSI/KSI 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem 
w programie 

P osoby n/d 23 NIE LSI/KSI 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem 
w programie 

P osoby n/d 100 NIE LSI/KSI 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

RB osoby n/d 69 NIE LSI/KSI 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu 

RB osoby n/d 41 NIE LSI/KSI 

Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

Poddziałanie 7.3.2 
Promocja 
samozatrudnienia na 
obszarach 
rewitalizowanych - RIT 

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 
w programie 

P osoby n/d 20 NIE LSI/KSI 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z 
EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 

RB osoby n/d 20 NIE LSI/KSI 

VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

                                                           
4 Skróty LSI/KSI wskazane w RPO WSL oznaczają systemy informatyczne LSI 2014 oraz SL 2014. 
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Oś Priorytetowa/ 
działanie/ poddziałanie 

Nazwa wskaźnika 
Typ 

wskaźnika 
(P/RB) 

Jednostka 
 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Ramy 
wykonania 

Źródło4 

Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego 

Poddziałanie 8.1.2 
Zapewnienie dostępu do 
usług opiekuńczych nad 
dziećmi do 3 lat -RIT 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 
3 lat 

P szt. n/d 24 NIE LSI/KSI 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie 

P osoby n/d 5 NIE LSI/KSI 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu 

RB osoby n/d 2 NIE LSI/KSI 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę 
lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 

RB osoby n/d 1 NIE LSI/KSI 

IX. Włączenie społeczne 

Działanie 9.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie 9.1.2 
Wzmacnianie potencjału 
społeczno-zawodowego 
społeczności lokalnych -
RIT 

Liczba środowisk objętych programami aktywności 
lokalnej 

P szt. n/d 32 NIE LSI/KSI 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie  

P osoby 213 654 TAK LSI/KSI 

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 9.2.2 Rozwój 
usług społecznych i 
zdrowotnych  - RIT 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi 
w interesie ogólnym  w programie   

P osoby n/d 424 NIE LSI/KSI 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami zdrowotnymi 
świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

P osoby n/d 200 NIE LSI/KSI 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu 

RB szt. n/d 13 NIE LSI/KSI 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu 

RB osoby n/d  4 NIE LSI/KSI 
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Oś Priorytetowa/ 
działanie/ poddziałanie 

Nazwa wskaźnika 
Typ 

wskaźnika 
(P/RB) 

Jednostka 
 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Ramy 
wykonania 

Źródło4 

XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego 

Poddziałanie 11.1.2 
Wzrost upowszechnienia 
wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej - RIT 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie P szt.  n/d 246 NIE LSI/KSI 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 
zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w 
edukacji przedszkolnej 

P osoby n/d 926 NIE LSI/KSI 

Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów 

Poddziałanie 11.2.2 
Wsparcie szkolnictwa 
zawodowego -  RIT 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 

P osoby 39 388 TAK LSI/KSI 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie 

P osoby n/d 17 NIE LSI/KSI 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego 

P szt. n/d 3 NIE LSI/KSI 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 

RB szt. n/d 4 NIE LSI/KSI 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu 

RB osoby n/d 13 NIE LSI/KSI 

Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych 

Poddziałanie 11.4.2 
Kształcenie ustawiczne -  
RIT 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem 
w programie 

P osoby n/d 269 NIE LSI/KSI 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie 

P osoby n/d 50 NIE LSI/KSI 
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Oś Priorytetowa/ 
działanie/ poddziałanie 

Nazwa wskaźnika 
Typ 

wskaźnika 
(P/RB) 

Jednostka 
 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Ramy 
wykonania 

Źródło4 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie 

P osoby n/d 260 NIE LSI/KSI 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu 

RB osoby n/d 168 NIE LSI/KSI 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu  

RB osoby n/d 38 NIE LSI/KSI 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu  

RB osoby n/d 155 NIE LSI/KSI 
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TAB. 3. Wskaźniki postępu finansowego na 2018 r. i 2023 r. przypisanych do realizacji przez Subregion Zachodni [EUR] 

Nr Osi 
Priorytetowej 

Fundusz Alokacja UE 

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych w ujęciu narastającym 

2018 2023 

III. EFRR     3 527 042             620 426            4 149 461     

IV. EFRR      39 792 162     5 968 623 
     46 814 308     

V. EFRR      17 701 199     3 573 611      20 824 940     

VII. EFS          820 050     199 196          964 765     

VIII. EFS          223 650     36 310          263 118     

IX. EFS        5 803 882     942 277        6 828 096     

X. EFRR      23 453 560     4 837 862      27 592 424     

XI. EFS        5 646 201     947 426        6 642 589     

XII. EFFR        8 441 400     2 112 369        9 931 059     

SUMA 105 409 146    19 238 100  124 010 760     
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Załącznik nr 3 do Aneksu nr 3 

 

Załącznik nr 4. Zakres powierzanych do przetwarzania danych osobowych – IZ RPO WSL 

 

IZ RPO WSL powierza IP RIT do przetwarzania następujące kategorie danych osobowych: 

 

1.Dane personelu projektu, wykonawców oraz oferentów i członków komisji przetargowych zaangażowanych 

w projektach dofinansowanych w ramach RPO WSL:  

 

a) imiona i nazwiska 

b) adres zamieszkania lub pobytu 

c) numer ewidencyjny PESEL 

d) NIP 

e) miejsce pracy 

f) numer telefonu 

g)kraj, stanowisko, forma zaangażowania, data zaangażowania, okres zaangażowania w projekcie, wymiar czasu 

pracy, planowany czas pracy 

h)nazwa wykonawcy, kraj, REGON wykonawcy 

 

- Personel projektu zaangażowany w projektach dofinansowanych w ramach RPO WSL: kraj, stanowisko, forma 

zaangażowania, data zaangażowania, okres zaangażowania w projekcie, wymiar czasu pracy, planowany czas 

pracy; 

- Wykonawcy realizujący umowy o zamówienia publiczne, których dane będą przetwarzane w związku  

z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie (w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą) oraz 

oferenci zaangażowani w projektach dofinansowanych w ramach RPO WSL: nazwa wykonawcy, kraj, REGON 

wykonawcy; 

 

2.Kandydaci na ekspertów i eksperci programów operacyjnych  

 

a) nazwiska i imiona 

b) adres email 

c) numer telefonu 

d)        adres zamieszkania lub pobytu 

e)                           PESEL 

f)                  miejsce pracy 

g)                         zawód 

h)                  wykształcenie 

i)   informacje dot. kwalifikacji, doświadczenia, uprawnień w dziedzinie objętej programem operacyjnym, w 

ramach której jest dokonywany wybór projektu 

 

3.Osoby reprezentujące wnioskodawców i  beneficjentów programów unijnych  

 

a) nazwiska i imiona 

b) miejsce pracy 

c) stanowisko 

d) numer telefonu 

e) adres email 

  

4.Użytkownicy Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL  

  

a) nazwiska i imiona 
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b) identyfikator użytkownika (login) 

c) adres email 

d) numer telefonu 

e) rodzaj użytkownika 

f) instytucja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


