Załącznik nr 4 A
Podział działań programów operacyjnych 2007-2013 wg celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020
Cele
strategiczne
i operacyjne
SRWL

Odpowiadające
Działania LRPO

Odpowiadające
Działania POKL1

Odpowiadające
Działania POIG2

Odpowiadające
Działania POIiŚ

Odpowiadające
Działania PROW

Odpowiadające
Działania PO RYBY

Cel strategiczny 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna
1.1 Rozwój sektora
B+R oraz
usprawnienie
mechanizmów
transferu innowacji

Priorytet II.
Stymulowanie wzrostu
inwestycji w
przedsiębiorstwach
i wzmocnienie
potencjału
innowacyjnego
Działanie 2.4
Transfer badań,
nowoczesnych
technologii
i innowacji ze świata
nauki do przedsiębiorstw

Priorytet VIII
Regionalne kadry
gospodarki
Działanie 8.2
Transfer wiedzy

Oś priorytetowa 1.
Badania i rozwój
nowoczesnych
technologii
Działanie 1.4
Wsparcie projektów
celowych
Oś priorytetowa 3.
Kapitał dla innowacji
Działanie 3.1
Inicjowanie działalności
innowacyjnej
Działanie 3.3
Tworzenie systemu
ułatwiającego
inwestowanie w MSP
Oś priorytetowa 4.
Inwestycje w
innowacyjne
przedsięwzięcia
Działanie 4.1
Wsparcie wdrożeń
wyników prac B+R
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Priorytety i Działania, w ramach których wdrażane są/były projekty, których Beneficjentem jest/było Województwo Lubuskie lub wojewódzka samorządowa jednostka
organizacyjna
2
Analiza objęła wyłącznie te osie priorytetowe i działania, w ramach których zgodnie z danymi z KSI-SIMIK 2007-13 realizowane były projekty w województwie lubuskim
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1.2 Rozwój
przedsiębiorczości i
zwiększenie
aktywności
zawodowej

Priorytet I.
Rozwój infrastruktury
wzmacniającej
konkurencyjność regionu
Działanie 1.2
Tworzenie obszarów
aktywności gospodarczej
i promocja gospodarcza
Priorytet II.
Stymulowanie wzrostu
inwestycji w
przedsiębiorstwach i

Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla
wszystkich
Działanie 6.2
Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i
samozatrudnienia

Działanie 4.2
Stymulowanie
działalności B+R
przedsiębiorstw oraz
wsparcie w zakresie
wzornictwa
przemysłowego
Działanie 4.3
Kredyt technologiczny
Działanie 4.4
Nowe inwestycje o
wysokim potencjale
innowacyjnym
Działanie 4.6
Wsparcie na pierwsze
wdrożenie wynalazku pilotaż
Oś priorytetowa 5.
Dyfuzja Innowacji
Działanie 5.2
Wspieranie instytucji
otoczenia biznesu
świadczących
proinnowacyjne usługi
oraz ich sieci o znaczeniu
ponadregionalnym
Działanie 5.4
Zarządzanie własnością
intelektualną
Oś priorytetowa 6.
Polska gospodarka na
rynku
międzynarodowym
Działanie 6.1
Paszport do eksportu
Działanie 6.2
Rozwój sieci centrów
obsługi inwestorów i
sprzedających poza
Polskę oraz powstawanie
nowych terenów
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wzmocnienie potencjału
innowacyjnego
Działanie 2.1
Mikroprzedsiębiorstwa
Działanie 2.2
Poprawa
konkurencyjności małych
i średnich
przedsiębiorstw poprzez
inwestycje
Działanie 2.3
Poprawa
konkurencyjności
przedsiębiorstw poprzez
doradztwo i wsparcie
działań marketingowych
Działanie 2.5
Rozwój regionalnych i
lokalnych instytucji
otoczenia biznesu
1.3 Podniesienie
jakości kształcenia
i dostosowanie go
do potrzeb
regionalnego rynku
pracy

1.4 Rozwój funkcji
metropolitalnych
ośrodków
wojewódzkich

inwestycyjnych
Działanie 6.5
Promocja polskiej
gospodarki

Priorytet VIII
Regionalne kadry
gospodarki
Działanie 8.1
Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w
regionie
Priorytet IX
Rozwój wykształcenia
i kompetencji w
regionach
Działanie 9.4
Wysoko
wykwalifikowane kadry
systemu oświaty
Priorytet IV.
Rozwój i modernizacja
infrastruktury społecznej
Działanie 4.3
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1.5 Rozwój
subregionalnych
i lokalnych
ośrodków miejskich
1.6 Udoskonalenie
oraz rozbudowa
infrastruktury
energetycznej
i ochrony
środowiska

Rewitalizacja
zdegradowanych
obszarów miejskich i
wiejskich
Priorytet III.
Ochrona i zarządzanie
zasobami środowiska
przyrodniczego
Działanie 3.1
Infrastruktura ochrony
środowiska
przyrodniczego
Działanie 3.2
Poprawa jakości
powietrza, efektywności
energetycznej oraz
rozwój i wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii
Działanie 3.3
Zarządzanie
środowiskiem
przyrodniczym

Priorytet I.
Gospodarka wodnościekowa
Działanie 1.1
Gospodarka wodno –
ściekowa w
aglomeracjach powyżej
15 tys. RLM
Priorytet II.
Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni
ziemi
Działanie 2.1
Kompleksowe
przedsięwzięcia z zakresu
gospodarki odpadami
komunalnymi ze
szczególnym
uwzględnieniem
odpadów
niebezpiecznych
Priorytet IV.
Przedsięwzięcia
dostosowujące
przedsiębiorstwa do
wymogów ochrony
środowiska
Działanie 4.1
Wsparcie systemów
zarządzania
środowiskowego
Działanie 4.2
Racjonalizacja
gospodarki zasobami i
odpadami w
przedsiębiorstwach
Działanie 4.3
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Wsparcie dla
przedsiębiorstw w
zakresie wdrażania
najlepszych dostępnych
technik (BAT)
Działanie 4.4
Wsparcie dla
przedsiębiorstw w
zakresie gospodarki
wodno – ściekowej
Działanie 4.5
Wsparcie dla
przedsiębiorstw w
zakresie ochrony
powietrza
Priorytet V.
Ochrona przyrody i
kształtowanie postaw
ekologicznych
Działanie 5.1
Wspieranie
kompleksowych
projektów z zakresu
ochrony siedlisk
przyrodniczych
(ekosystemów) na
obszarach chronionych
oraz zachowanie
różnorodności
gatunkowej
Działanie 5.2
Zwiększenie drożności
korytarzy ekologicznych
Działanie 5.3
Opracowanie planów
ochrony
Działanie 5.4
Kształtowanie postaw
społecznych
sprzyjających ochronie
środowiska, w tym
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różnorodności
biologicznej
Priorytet IX.
Infrastruktura
energetyczna przyjazna
środowisku i
efektywność
energetyczna
Działanie 9.2
Efektywna dystrybucja
energii
Działanie 9.3
Termomodernizacja
obiektów użyteczności
publicznej
Działanie 9.4
Wytwarzanie energii ze
źródeł odnawialnych
Priorytet X.
Bezpieczeństwo
energetyczne, w tym
dywersyfikacja źródeł
energii
Działanie 10.1
Rozwój systemów
przesyłowych energii
elektrycznej, gazu
ziemnego i ropy naftowej
oraz budowa i
przebudowa magazynów
gazu ziemnego
Działanie 10.2
Budowa systemów
dystrybucji gazu
ziemnego na terenach
niezgazyfikowanych
i modernizacja
istniejących sieci
dystrybucji.
1.7 Rozwój
potencjału

Priorytet V.
Rozwój i modernizacja
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turystycznego
województwa

infrastruktury
turystycznej i kulturowej
Działanie 5.1
Rozwój i modernizacja
infrastruktury
turystycznej
i kulturowej

1.8 Poprawa jakości
rolniczej przestrzeni
produkcyjnej

Oś 1
Poprawa
konkurencyjności
sektora rolnego i
leśnego
Działanie 1.1.
Szkolenia zawodowe dla
osób zatrudnionych w
rolnictwie i leśnictwie
Działanie 1.2.
Ułatwienie startu
młodym rolnikom
Działanie 1.3.
Renty strukturalne
Działanie 1.4.
Korzystanie z usług
doradczych przez
rolników
i posiadaczy lasów
Działanie 1.5.
Modernizacja
gospodarstw rolnych
Działanie 1.6.
Zwiększanie wartości
dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej
Działanie 1.7.
Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury związanej
z rozwojem i
dostosowaniem
rolnictwa i leśnictwa
Działanie 1.8.
Uczestnictwo rolników
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Oś 1
Działania na rzecz
adaptacji floty rybackiej
Środek 1.5
Rekompensaty
społeczno-ekonomiczne
w celu zarządzania
krajową flotą rybacką
Oś 2
Akwakultura,
Rybołówstwo
śródlądowe,
przetwórstwo i obrót
produktami
rybołówstwa i
akwakultury
Środek 2.1
Inwestycje w chów i
hodowle ryb
Środek 2.2
Działania wodnośrodowiskowe
Oś 4
Zrównoważony rozwój
obszarów zależnych od
rybactwa
Środek 4.1
Rozwój obszarów
zależnych od rybactwa
Środek 4.2
Wsparcie na rzecz
współpracy
międzyregionalnej i
międzynarodowej

w systemie jakości
żywności
Działanie 1.9.
Działania informacyjne
i promocyjne
Działanie 1.10.
Grupy producentów
rolnych
Oś 2
Poprawa stanu
środowiska naturalnego
i obszarów wiejskich
Działanie 2.1.
Wspieranie
gospodarowania na
obszarach górskich
niekorzystnych i innych
obszarach o
niekorzystnych
warunkach
gospodarowania (ONW)
Działanie 2.2.
Program
rolnośrodowiskowy
Działanie 2.3.
Zalesianie gruntów
rolnych oraz zalesianie
gruntów innych niż rolne
Działanie 2.4.
Odtwarzanie potencjału
produkcji leśnej
zniszczonego przez
katastrofy oraz
wprowadzanie
instrumentów
zapobiegawczych

Cel strategiczny 2 Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna
2.1 Budowa nowej
i modernizacja

Priorytet I.
Rozwój infrastruktury

Priorytet VI.
Drogowa i lotnicza sieć
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istniejącej
infrastruktury
komunikacyjnej

2.2 Usprawnienie
systemu transportu
publicznego
2.3 Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego

wzmacniającej
konkurencyjność regionu
Działanie 1.1
Poprawa stanu
infrastruktury
transportowej w regionie

Priorytet I.
Rozwój infrastruktury
wzmacniającej
konkurencyjność regionu
Działanie 1.3
Rozwój społeczeństwa
informacyjnego

TEN-T
Działanie 6.1
Rozwój sieci drogowej
TEN-T
Priorytet VII.
Transport przyjazny
środowisku
Działanie 7.1
Rozwój transportu
kolejowego
Działanie 7.5
Poprawa stanu
śródlądowych dróg
wodnych
Priorytet VIII.
Bezpieczeństwo
transportu i krajowe
sieci transportowe
Działanie 8.1
Bezpieczeństwo ruchu
drogowego
Działanie 8.2
Drogi krajowe poza siecią
TEN-T

Oś priorytetowa 8.
Społeczeństwo
informacyjne –
zwiększanie
innowacyjności
gospodarki
Działanie 8.1
Wspieranie działalności
gospodarczej w
dziedzinie gospodarki
elektronicznej
Działanie 8.2
Wspieranie wdrażania
elektronicznego biznesu
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typu B2B
Działanie 8.3
Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu
– eInclusion
Działanie 8.4
Zapewnienie dostępu do
Internetu na etapie
„ostatniej mili”

Cel strategiczny 3 Społeczna i terytorialna spójność regionu
3.1 Wzrost
dostępności i
atrakcyjności
kształcenia w
placówkach
edukacyjnych

Priorytet IV.
Rozwój i modernizacja
infrastruktury społecznej
Działanie 4.2
Rozwój i modernizacja
infrastruktury
edukacyjnej

3.2 Zwiększenie
dostępu do usług
medycznych i
profilaktyka

Priorytet IV.
Rozwój i modernizacja
infrastruktury społecznej
Działanie 4.1

Priorytet III
Wysoka jakość systemu
oświaty
Działanie 3.4
Otwartość systemu
edukacji w kontekście
uczenia się przez całe
życie
Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i
kompetencji w
regionach
Działanie 9.1
Wyrównywanie szans
edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej
jakości usług
edukacyjnych
świadczonych w systemie
oświaty
Działanie 9.2
Podniesienie
atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego

Priorytet XIII
Infrastruktura
szkolnictwa wyższego
Działanie 13.1
Infrastruktura
szkolnictwa wyższego

Priorytet XII.
Bezpieczeństwo
zdrowotne i poprawa
efektywności systemu
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zdrowotna

Rozwój i modernizacja
infrastruktury ochrony
zdrowia

ochrony zdrowia
Działanie 12.1
Rozwój systemu
ratownictwa
medycznego

3.3 Zapewnienie
różnorodnej oferty
kulturalnej i
sportowej
3.4 Promocja
włączenia
zawodowego i
społecznego

3.5 Zrównoważony
rozwój obszarów
wiejskich

Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla
wszystkich
Działanie 6.1
Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności
zawodowej w regionie
Priorytet VII
Promocja integracji
społecznej
Działanie 7.1
Rozwój i
upowszechnienie
aktywnej integracji
Działanie 7.2
Przeciwdziałanie
wykluczeniu i
wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej
Działanie 7.3
Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji
Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i
kompetencji w
regionach
Działanie 9.5
Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach
wiejskich

Oś 3
Jakość życia na
obszarach wiejskich i
różnicowanie
gospodarki wiejskiej
Działanie 3.1.
Różnicowanie w
kierunku działalności
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nierolniczej
Działanie 3.2.
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
Działanie 3.3.
Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności
wiejskiej
Działanie 3.4.
Odnowa i rozwój wsi
Oś 4
LEADER
Działanie 4.1.
Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju
Działanie 4.2.
Wdrażanie projektów
współpracy
Działanie 4.3.
Funkcjonowanie LGD
nabywanie umiejętności
i aktywizacja
3.6 Wsparcie
budowy oraz
modernizacji
systemów i
infrastruktury
zapobiegania
zagrożeniom

Cel strategiczny 4 Region efektywnie zarządzany
4.1 Tworzenie
atrakcyjnego
wizerunku
województwa i
promocja marki
Lubuskie
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4.2 Wzmocnienie
współpracy
transgranicznej i
międzyregionalnej
4.3 Wzmocnienie
potencjału kapitału
społecznego oraz
kształtowanie
tożsamości
regionalnej
4.4 Wzmocnienie
integralności
systemów
zarządzania
strategicznego i
planowania
przestrzennego na
poziomie
regionalnym i
lokalnym
4.5 Podwyższenie
sprawności
działania
administracji
samorządowej i
instytucji
regionalnych

Priorytet VI.
Pomoc techniczna
Działanie 6.1
Wsparcie zarządzania i
wdrażania
Działanie 6.2
Wsparcie informacji,
promocji, badań i oceny
programu

Priorytet V
Dobre rządzenie
Działanie 5.2
Wzmocnienie potencjału
administracji
samorządowej
Priorytet X
Pomoc techniczna
Działanie 10.1
Pomoc techniczna

Poszczególne działania w programach operacyjnych, można przyporządkować do więcej niż jednego celu operacyjnego SRWL2020. Dlatego w takich przypadkach, działania
zostały przydzielone tylko do jednego celu operacyjnego SRWL 2020, dotyczy to również wartości zrealizowanych projektów przedstawionych w załączniku 2 A - Środki
finansowe przeznaczone z programów operacyjnych 2007-2013 na realizację celów strategicznych i operacyjnych SRWL 2020. Natomiast w dokumencie Ocena SRWL 2020
za lata 2012-2017, przy poszczególnych celach operacyjnych została umieszczona stosowna informacja, że projekty wpisują się w kilka celów operacyjnych SRWL 2020.
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