Załącznik nr 2 do Raportu otwarcia RIS3
Tabela powiązań osi priorytetowych WRPO 2014+ z programami strategicznymi RIS3

Nr
PI

Nr
Działania

Działanie

Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna
gospodarka
1a

1.1

1b

1.2
1.3
1.3.1

3a

1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4

3b

1.4.1
1.4.2

3c

1.5
1.5.1

Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze
nauki
Wzmocnienie potencjału innowacyjnego
przedsiębiorstw Wielkopolski
Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury
na rzecz rozwoju gospodarczego
Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw
Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji
przedsiębiorstw
Infrastruktura na rzecz rozwoju
gospodarczego
Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury
na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach ZIT
dla MOF Poznania
Internacjonalizacja gospodarki regionalnej
Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności
przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla
przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju
eksportu
Promocja gospodarcza regionu
Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw
Instrumenty finansowe podnoszące
konkurencyjność MŚP

III program
IV program
V program
VI program
I program
II program
strategiczny
strategiczny
strategiczny
strategiczny
strategiczny
strategiczny
„Skuteczne
„Edukacja „Proinnowacyjny „Wielkopolska
„Innowacyjny
„Innowacyjne
instytucje
dla
samorząd
Agenda
Urząd”
przedsiębiorstwa” otoczenia
innowacji”
lokalny”
Cyfrowa”
biznesu”

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

1

X

1.5.2
1.5.3

Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych
obszarów gospodarki regionu
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
poprzez poprawę efektywności energetycznej

X
X

Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne

2c

2.1

Rozwój elektronicznych usług publicznych

2.1.1

Rozwój elektronicznych usług publicznych
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów
publicznych
Rozwój elektronicznych usług publicznych w
ramach ZIT dla rozwoju AKO

2.1.2
2.1.3

X

Oś priorytetowa 3 Energia
3.1
4a

3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1

4c

3.2.2

3.2.3
3.2.4
4e

3.3

Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł
odnawialnych
Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł
energii
Dystrybucja energii z odnawialnych źródeł
energii
Poprawa efektywności energetycznej w
sektorze publicznym i mieszkaniowym
Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej
Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej i
wielorodzinnych budynków mieszkalnych –
instrumenty finansowe
Poprawa efektywności energetycznej w
sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF
Poznania
Poprawa efektywności energetycznej w
sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju
AKO
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w
tym mobilność miejska

2

X

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF
Poznania
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju
AKO

Oś priorytetowa 4 Środowisko
4.1
4.1.1
4.1.2

5b

4.1.3

4.1.4

4.1.5
4.2
6a

4.2.1
4.2.2

6b

4.3
4.3.1
4.3.2

Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk
żywiołowych i awarii środowiskowych
Ochrona obszarów ze średnim ryzykiem
powodziowym
Mała retencja
Zabezpieczenie obszarów miejskich przed
niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich
następstwami
Wsparcie systemów oceny ryzyka
wystąpienia powodzi i zarządzania tym
ryzykiem, wczesnego ostrzegania i
prognozowania zagrożeń
Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno –
ekologicznego i służb ratowniczych na
wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych
lub poważnych awarii
Gospodarka odpadami
Tworzenie kompleksowych systemów
gospodarki odpadami oraz uzupełnianie
istniejących
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest
Gospodarka wodno–ściekowa
Gospodarka wodno–ściekowa
Gospodarka wodno–ściekowa w ramach ZIT

3

4.4
4.4.1
6c

4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.5
4.5.1

6d
4.5.2
4.5.3
4.5.4

dla rozwoju AKO
Zachowanie, ochrona, promowanie i
rozwój dziedzictwa naturalnego i
kulturowego
Inwestycje w obszarze dziedzictwa
kulturowego regionu
Wydarzenia kulturalne
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego i kulturowego w
ramach ZIT dla MOF Poznania
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego i kulturowego w
ramach ZIT dla rozwoju AKO
Ochrona przyrody
Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych
na obszarach parków krajobrazowych i
rezerwatów przyrody
Opracowywanie planów ochrony dla
obszarów cennych przyrodniczo
Ochrona różnorodności biologicznej
Edukacja ekologiczna

Oś priorytetowa 5 Transport
5.1

5.1.1
7b
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Infrastruktura drogowa regionu
Wzmocnienie regionalnego układu
powiązań drogowych (drogi wojewódzkie,
będące w zarządzie Samorządu Województwa
Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja
wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów
Terytorialnych OSI)
Wzmocnienie regionalnego układu
powiązań drogowych (drogi powiatowe i
gminne)
Infrastruktura drogowa regionu w ramach
ZIT dla MOF Poznania
Infrastruktura drogowa regionu w ramach

4

ZIT dla rozwoju AKO
5.2
7d

5.2.1
5.2.2

Transport kolejowy
Modernizacja regionalnego układu
kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury
dworcowej
Tabor kolejowy dla regionalnych
przewozów pasażerskich

Oś priorytetowa 6 Rynek pracy

8i

8iii

6.1
6.2

Aktywizacja zawodowa

6.3

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

6.3.1
6.3.2
6.4

8iv

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
i poszukujących pracy – projekty
pozakonkursowe realizowane przez PSZ

6.4.1

6.4.2

8v

6.5

8vi

6.6

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w
ramach ZIT dla rozwoju AKO
Wsparcie aktywności zawodowej osób
wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki
nad małymi dziećmi
Wsparcie aktywności zawodowej osób
wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki
nad małymi dziećmi
Wsparcie aktywności zawodowej osób
wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki
nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF
Poznania
Doskonalenie kompetencji osób
pracujących i wsparcie procesów
adaptacyjnych
Wspieranie aktywności zawodowej
pracowników poprzez działania
prozdrowotne

5

6.6.1
6.6.2
6.6.3

Wspieranie aktywności zawodowej
pracowników poprzez działania prozdrowotne
Wspieranie aktywności zawodowej
pracowników poprzez działania prozdrowotne
w ramach ZIT dla MOF Poznania
Wspieranie aktywności zawodowej
pracowników poprzez działania prozdrowotne
w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne
7.1
9i

7.1.1
7.1.2
7.2

9iv

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3

9v

7.3.1
7.3.2

Aktywna integracja
Aktywna integracja – projekty
pozakonkursowe realizowane przez OPS,
MOPR i PCPR
Aktywna integracja – projekty
konkursowe
Usługi społeczne i zdrowotne
Usługi społeczne – projekty
pozakonkursowe realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne
Usługi społeczne i zdrowotne – projekty
konkursowe
Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF
Poznania
Ekonomia społeczna
Ekonomia społeczna – projekt
pozakonkursowy realizowany przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej
Ekonomia społeczna – projekty
konkursowe

Oś priorytetowa 8 Edukacja
6

8.1

10i

Edukacja przedszkolna

X

8.1.2

Kształcenie ogólne – projekty konkursowe

X

8.1.4
8.2
8.3
8.3.1
10iv

X

8.1.1

8.1.3

10iii

Ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej
oraz wyrównanie dostępu do edukacji
przedszkolnej i szkolnej

8.3.2
8.3.3

Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła
Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy
Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF
Poznania

X
X

Uczenie się przez całe życie

X

Wzmocnienie oraz dostosowanie
kształcenia i szkolenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy
Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb
konkursowy
Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb
konkursowy
Czas zawodowców BIS – zawodowa
Wielkopolska – tryb pozakonkursowy

8.3.4

Kształcenie zawodowe młodzieży i
dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania

8.3.5

Kształcenie zawodowe młodzieży i
dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO

X
X
X
X
X
X

Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
9.1
9a

9b

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i
społeczną

9.1.1

Infrastruktura ochrony zdrowia

9.1.2

Infrastruktura społeczna

9.2
9.2.1

Rewitalizacja obszarów problemowych
Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

7

X

9.2.2
9.2.3
9.3
9.3.1
9.3.2
10a

9.3.3
9.3.4
9.3.5

Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w
ramach ZIT dla rozwoju AKO
Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych –
instrumenty finansowe
Inwestowanie w rozwój infrastruktury
edukacyjnej
i szkoleniowej
Inwestowanie w rozwój infrastruktury
przedszkolnej
Inwestowanie w rozwój infrastruktury
kształcenia zawodowego
Inwestowanie w rozwój infrastruktury
edukacji ogólnokształcącej
Inwestowanie w rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla
MOF Poznania
Inwestowanie w rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla
rozwoju AKO

Oś priorytetowa 10 Pomoc techniczna
10.1
10.2

X
X
X
X
X
X

X

Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu
zarządzania i wdrażania WRPO 2014+
Informacja i promocja WRPO 2014+

Uwaga: bezpośrednie powiązanie z RIS3 (konkretnie z inteligentnymi specjalizacjami) może zaistnieć również w ramach „Osi priorytetowej 6 – Rynek pracy”
w ramach poddziałań 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.5 oraz 6.6.1 jednak ze względu na fakt, iż projekty WRPO 2014+ współfinansowane z EFS cechuje odmienna
specyfika niż te, wspófinansowane z EFRR (charakter popytowy), dopiero po zakończeniu ich realizacji można stwierdzić, ile z nich było realizowanych
w obszarze inteligentnych specjalizacji.

8

