Przyporządkowanie działań w programach operacyjnych 2014-2020 wg celów strategicznych Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020
Cele
strategiczne
SRWL

Działania RPOLUBUSKIE 2020
odpowiadające celom
strategicznym SRWL

Działania PO IiŚ
odpowiadające celom
strategicznym SRWL

Działania PO IR
odpowiadające celom
strategicznym SRWL

Działania PO PC
odpowiadające celom
strategicznym SRWL

Działania PO WER
odpowiadające
celom
strategicznym
SRWL

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

Priorytet 1.
Gospodarka i innowacje
Działanie 1.1 Badania i
innowacje
Działanie 1.2. Rozwój
przedsiębiorczości

Priorytet 1.
Wsparcie prowadzenia
prac B+R przez
przedsiębiorstwa
Działanie 1.1. Projekty
B+R przedsiębiorstw
Priorytet 2.
Wsparcie otoczenia i
potencjału
przedsiębiorstw do
prowadzenia
działalności B+R+I
Działanie 2.1. Wsparcie
inwestycji w
infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw
Działanie 2.3.
Proinnowacyjne usługi
dla przedsiębiorstw
Priorytet 3.
Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach
Działanie 3.2. Wsparcie
wdrożeń wyników prac
B+R
Priorytet 4.
Zwiększenie potencjału
naukowo-badawczego
Działanie 4.1. Badania
naukowe i prace

1

Działania PROW
2014-2020
odpowiadające
celom strategicznym
SRWL

Załącznik nr 4 B

Działania PO RYBY
odpowiadające
celom
strategicznym
SRWL

rozwojowe
Działanie 4.2. Rozwój
nowoczesnej
infrastruktury badawczej
sektora nauki
1.2 Rozwój
przedsiębiorczości
i zwiększenie
aktywności
zawodowej

Priorytet 1. Gospodarka i
innowacje
Działanie 1.2. Rozwój
przedsiębiorczości
Działanie 1.3. Tworzenie i
rozwój terenów
inwestycyjnych
Działanie 1.4. Promocja
regionu i
umiędzynarodowienie
sektora MŚP
Działanie 1.5. Rozwój
sektora MŚP

Priorytet 6.
Regionalny Rynek Pracy
Działanie 6.5.
Usługi rozwojowe dla MŚP
Działanie 6.6.
Aktywizacja zawodowa
osób zwolnionych lub
przewidzianych do
zwolnienia

Priorytet 1.
Wsparcie prowadzenia
prac B+R przez
przedsiębiorstwa
Działanie 1.1. Projekty
B+R przedsiębiorstw

Priorytet 2.
Efektywne polityki
publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i
edukacji
2.2. Wsparcie na
rzecz zarządzania
strategicznego
przedsiębiorstw oraz
budowy przewagi
konkurencyjnej na
rynku

Priorytet 2.
Wsparcie otoczenia i
potencjału
przedsiębiorstw do
prowadzenia
działalności B+R+I
Działanie 2.1. Wsparcie
inwestycji w
infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw
Działanie 2.3.
Proinnowacyjne usługi
dla przedsiębiorstw
Priorytet 3.
Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach
3.2. Wsparcie wdrożeń
wyników prac B+R
3.3. Wsparcie promocji
oraz internacjonalizacji
innowacyjnych
przedsiębiorstw
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1.3 Podniesienie
jakości kształcenia
i dostosowanie go
do potrzeb
regionalnego
rynku pracy

Priorytet 8.
Nowoczesna edukacja

Priorytet 3.
Szkolnictwo wyższe
dla gospodarki i
rozwoju

Działanie 8.3.
Upowszechnienie
kształcenia ustawicznego
związanego z nabywaniem
i doskonaleniem
kwalifikacji zawodowych

Działanie 3.1.
Kompetencje w
szkolnictwie wyższym

Działanie 8.4.
Doskonalenie jakości
kształcenia zawodowego
Działanie 8.5.
Doskonalenie umiejętności
zawodowych osób
dorosłych
1.4 Rozwój funkcji
metropolitalnych
ośrodków
wojewódzkich

Działania realizowane
w formule ZIT
priorytetach:
1. Gospodarka i innowacje
3. Gospodarka
niskoemisyjna
4. Środowisko i kultura
5. Transport
7. Równowaga społeczna
8. Nowoczesna edukacja

1.5 Rozwój
subregionalnych i
lokalnych
ośrodków
miejskich

9. Infrastruktura
społeczna
Priorytet 1.
Gospodarka i innowacje
Działanie 1.2. Rozwój
przedsiębiorczości
Działanie 1.3. Tworzenie i
rozwój terenów

Priorytet 2.
Ochrona środowiska, w
tym adaptacja do zmian
klimatu
Działanie 2.5. Poprawa
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inwestycyjnych

jakości środowiska
miejskiego

Priorytet 3.
Gospodarka
niskoemisyjna
Działanie 3.2. Efektywność
energetyczna
Działanie 3.3. Ograniczenie
niskiej emisji w miastach
Priorytet 5.
Transport
Działanie 5.1. Transport
drogowy
Priorytet 8. Nowoczesna
edukacja
Działanie 8.1. Poprawa
dostępności i jakości
edukacji przedszkolnej
Działanie 8.2.
Wyrównywanie
dysproporcji w jakości
kształcenia na poziomie
ogólnym oraz
dostosowanie oferty
edukacyjnej do potrzeb
uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i
zdrowotnych
Priorytet 9. Infrastruktura
społeczna
Działanie 9.2. Rozwój
obszarów
zmarginalizowanych
Działanie 9.3. Rozwój
infrastruktury edukacyjnej
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1.6 Udoskonalenie
oraz rozbudowa
infrastruktury
energetycznej i
ochrony
środowiska

Priorytet 3.
Gospodarka
niskoemisyjna
Działanie 3.2. Efektywność
energetyczna
Działanie 3.3. Ograniczenie
niskiej emisji w miastach
Działanie 4.3. Gospodarka
wodno-ściekowa

Priorytet 1.
Zmniejszenie emisyjności
gospodarki
Działanie 1.1. Wspieranie
wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych
Działanie 1.3. Wspieranie
efektywności
energetycznej w
budynkach
Działanie 1.4. Rozwijanie i
wdrażanie inteligentnych
systemów dystrybucji
działających na niskich i
średnich poziomach
napięcia
Działanie 1.5. Efektywna
dystrybucja ciepła i
chłodu
Działanie 1.6.
Promowanie
wykorzystywania
wysokosprawnej
kogeneracji ciepła i
energii elektrycznej w
oparciu o
zapotrzebowanie na
ciepło użytkowe
Priorytet 2.
Ochrona środowiska, w
tym adaptacja do zmian
klimatu
Działanie 2.1. Adaptacja
do zmian klimatu wraz z
zabezpieczeniem i
zwiększeniem odporności
na klęski żywiołowe, w
szczególności katastrofy
naturalne oraz monitoring
środowiska
Działanie 2.3.
Gospodarka wodnościekowa w
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aglomeracjach
Priorytet 7.
Poprawa bezpieczeństwa
energetycznego
Działanie 7.1. Rozwój
inteligentnych systemów
magazynowania, przesyłu
i dystrybucji energii
1.7 Rozwój
potencjału
turystycznego
województwa

Priorytet 4.
Środowisko i kultura
Działanie 4.4. Zasoby
kultury i dziedzictwa
kulturowego
Działanie 4.5. Kapitał
przyrodniczy regionu

Priorytet 2. Ochrona
środowiska, w tym
adaptacja do zmian
klimatu
Działanie 2.4. Ochrona
przyrody i edukacja
ekologiczna

1.8 Poprawa
jakości rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej

Działanie M04
Inwestycje w środki
trwałe

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

Priorytet 5.
Transport
Działanie 5.1. Transport
drogowy

Priorytet 3.
Rozwój sieci drogowej
TEN-T i transportu
multimodalnego
Działanie 3.1. Rozwój
drogowej i lotniczej sieci
TEN-T
Priorytet 4.
Infrastruktura drogowa
dla miast
Działanie 4.2. Zwiększenie
dostępności
transportowej ośrodków
miejskich leżących poza
siecią drogową TEN-T i
odciążenie miast od
nadmiernego ruchu
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drogowego
Priorytet 5.
Rozwój transportu
kolejowego w Polsce
Działanie 5.2. Rozwój
transportu kolejowego
poza TEN-T
2.2 Usprawnienie
systemu
transportu
publicznego

Priorytet 3.
Gospodarka
niskoemisyjna
Działanie 3.3. Ograniczenie
niskiej emisji w miastach

2.3 Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego

Priorytet 6.
Rozwój niskoemisyjnego
transportu zbiorowego w
miastach
Działanie 6.1. Rozwój
publicznego transportu
zbiorowego w miastach
Priorytet 1.
Powszechny dostęp do
szybkiego internetu

Priorytet 2.
Rozwój Cyfrowy
Działanie 2.1. Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego

Działanie 1.1.
Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do
szerokopasmowego
internetu o wysokich
przepustowościach
Priorytet 3. Cyfrowe
kompetencje
społeczeństwa
Działanie 3.1. Działania
szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji
cyfrowych

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

3.2 Zwiększenie
dostępu do usług
medycznych i
profilaktyka
zdrowotna

Priorytet 8.
Nowoczesna edukacja
Działanie 8.1. Poprawa
dostępności i jakości
edukacji przedszkolnej
Działanie 8.2.
Wyrównywanie
dysproporcji w jakości
kształcenia na poziomie
ogólnym oraz
dostosowanie oferty
edukacyjnej do potrzeb
uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych i
zdrowotnych
Działanie 8.4.
Doskonalenie jakości
kształcenia zawodowego
Priorytet 9.
Infrastruktura społeczna
Działanie 9.3. Rozwój
infrastruktury edukacyjnej
Priorytet 6.
Regionalny Rynek Pracy
Działanie 6.7.Profilaktyka i
rehabilitacja zdrowotna
osób pracujących i
powracających do pracy
oraz wspieranie zdrowych i
bezpiecznych miejsc pracy
Priorytet 9.
Infrastruktura Społeczna
Działanie 9.1.
Infrastruktura zdrowotna i
usług społecznych

Priorytet 1.
Powszechny dostęp do
szybkiego internetu
Działanie 1.1.
Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do
szerokopasmowego
internetu o wysokich
przepustowościach

Priorytet 9. Wzmocnienie
strategicznej
infrastruktury ochrony
zdrowia
Działanie 9.1.
Infrastruktura
ratownictwa medycznego
Działanie 9.2.
Infrastruktura
ponadregionalnych
podmiotów leczniczych

Priorytet 5. Wsparcie
dla obszaru zdrowia
Działanie 5.1.
Programy
profilaktyczne
Działanie 5.2.
Działania
projakościowe i
rozwiązania
organizacyjne w
systemie ochrony
zdrowia ułatwiające
dostęp do niedrogich,
trwałych oraz
wysokiej jakości usług
zdrowotnych
Działanie 5.3. Wysoka
jakość kształcenia na
kierunkach
medycznych
Działanie 5.4.
Kompetencje
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zawodowe i
kwalifikacje kadr
medycznych

3.3 Zapewnienie
różnorodnej
oferty kulturalnej i
sportowej

Priorytet 4.
Środowisko i kultura
Działanie 4.4. Zasoby
kultury i dziedzictwa
kulturowego

3.4 Promocja
włączenia
zawodowego i
społecznego

Priorytet 6.
Regionalny Rynek Pracy
Działanie 6.1. Aktywizacja
zawodowa osób
bezrobotnych oraz
poszukujących pracy i
jednocześnie nie
posiadających zatrudnienia
realizowana przez
powiatowe urzędy pracy
Działanie 6.2. Aktywizacja
zawodowa osób
pozostających bez pracy
niezarejestrowanych w
powiatowych urzędach
pracy
Działanie 6.3.Wsparcie dla
samozatrudnienia
Działanie 6.6. Aktywizacja
zawodowa osób
zwolnionych lub
przewidzianych do
zwolnienia
Działanie 6.7. Profilaktyka i
rehabilitacja zdrowotna
osób pracujących i
powracających do pracy
oraz wspieranie zdrowych i
bezpiecznych miejsc pracy

Priorytet 1.
Osoby młode na
rynku pracy
Działanie 1.1.
Wsparcie osób
młodych
pozostających bez
pracy na regionalnym
rynku pracy - projekty
pozakonkursowe
Działanie 1.2.
Wsparcie osób
młodych
pozostających bez
pracy na regionalnym
rynku pracy - projekty
pozakonkursowe
Działanie 1.3.
Wsparcie osób
młodych znajdujących
się w szczególnie
trudnej sytuacji
Priorytet 2.
Efektywne polityki
publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i
edukacji

Priorytet 7.
Równowaga społeczna
Działanie 7.1. Programy

Działanie 2.7.
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aktywnej integracji
realizowane przez ośrodki
pomocy społecznej
Działanie 7.2. Programy
aktywnej integracji
realizowane przez
powiatowe centra pomocy
rodzinie
Działanie 7.3. Programy
aktywnej integracji
realizowane przez inne
podmioty

Zwiększenie szans na
zatrudnienie osób
szczególnie
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
Działanie 2.9. Rozwój
ekonomii społecznej

Działanie 7.4. Aktywne
włączenie w ramach
podmiotów integracji
społecznej
Działanie 7.5. Usługi
społeczne
Działanie 7.6. Wsparcie dla
OWES i ROPS we
wzmacnianiu sektora
ekonomii społecznej
Priorytet 9.
Infrastruktura Społeczna
Działanie 9.1.
Infrastruktura zdrowotna i
usług społecznych
3.5
Zrównoważony
rozwój obszarów
wiejskich

Działanie M06 Rozwój
gospodarstw i
działalności
gospodarczej
Działanie M07
Podstawowe usługi i
odnowa wsi na
obszarach wiejskich
Działanie M08
Inwestycje w rozwój
obszarów leśnych i
poprawę żywotności
lasów
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Priorytet 4.
Zwiększenie
zatrudnienia i
spójności
terytorialnej
Działanie 4.2 Realizacja lokalnych
strategii rozwoju
kierowanych przez
społeczność

Działanie M10
Działanie rolnośrodowiskowoklimatyczne
Działanie M11
Rolnictwo ekologiczne
Działanie M19
Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER
(RLKS – rozwój lokalny
kierowany przez
społeczność)
3.6 Wsparcie
budowy oraz
modernizacji
systemów i
infrastruktury
zapobiegania
zagrożeniom

Priorytet 4.
Środowisko i kultura
Działanie 4.1.
Przeciwdziałanie
katastrofom naturalnym i
ich skutkom

Priorytet 2.
Ochrona środowiska, w
tym adaptacja do zmian
klimatu
Działanie 2.1. Adaptacja
do zmian klimatu wraz z
zabezpieczeniem i
zwiększeniem odporności
na klęski żywiołowe, w
szczególności katastrofy
naturalne oraz monitoring
środowiska

Cel strategiczny 4 Region efektywnie zarządzany
4.1 Tworzenie
atrakcyjnego
wizerunku
województwa i
promocja marki
Lubuskie
4.2 Wzmocnienie
współpracy
transgranicznej i
międzyregionalnej

Priorytet 1. Gospodarka i
innowacje
Działanie 1.4. Promocja
regionu i
umiędzynarodowienie
sektora MŚP
Priorytet 4.
Innowacje społeczne
i współpraca
ponadnarodowa
Działanie 4.3.
Współpraca
ponadnarodowa
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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 4.
Środowisko i kultura
Działanie 4.4. Zasoby
kultury i dziedzictwa
kulturowego

Priorytet 2. Priorytet
Rozwój Cyfrowy
Działanie 2.1. Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego

Priorytet 2.
Efektywne polityki
publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i
edukacji
Działanie 2.1.
Równość szans
mężczyzn i kobiet we
wszystkich
dziedzinach, w tym w
dostępie do
zatrudnienia, rozwoju
kariery, godzenia
życia zawodowego i
prywatnego
Działanie 2.18.
Wysokiej jakości
usługi
administracyjne
Działanie 2.19.
Usprawnienie
procesów
inwestycyjnobudowlanych i
planowania
przestrzennego
Działanie 2.4.
Modernizacja

Priorytet 10.
Pomoc Techniczna
Działanie 10.1.
Wsparcie zarządzania i
wdrażania. Komunikacja i
badania

12

publicznych i
niepublicznych służb
zatrudnienia oraz
lepsze dostosowanie
ich do potrzeb rynku
pracy
Działanie 2.5.
Skuteczna pomoc
społeczna
Działanie 2.6. Wysoka
jakość polityki na
rzecz włączenia
społecznego i
zawodowego osób
niepełnosprawnych
Działanie 2.8. Rozwój
usług społecznych
świadczonych w
środowisku lokalnym
Priorytet 6.
Pomoc techniczna
Działanie 6.1. 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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