








Działania finansowane w ramach RPO na realizację Strategii ZIT KOF

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

(EFRR)

06.01 
Efektywność 

energetyczna w sektorze 
publicznym - ZIT KOF

06.02
Promowanie strategii 
niskoemisyjnych oraz 

zrównoważona mobilność 
miejska 

06.03
Ochrona i wykorzystanie 
obszarów cennych 
przyrodniczo

06.04
Infrastruktura drogowa

06.06
Infrastruktura edukacyjna i 

szkoleniowa 

08.01
RRówność mężczyzn i kobiet 
we wszystkich dziedzinach, 

w tym dostęp do 
zatrudnienia, rozwój 
kariery, godzenie życia 
zawodowego i prywatnego

08.02
Aktywne i zdrowe 
starzenie się

08.03
Zwiększenie dostępu do Zwiększenie dostępu do 
wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej oraz 

kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego

08.04
Kształcenie ustawiczne 
osób dorosłych

08.05
Rozwój i wysoka jakość 
szkolnictwa zawodowego 

oraz kształcenia 
ustawicznego

09.02
Ułatwienie dostępu do 
wysokiej jakości usług 

społecznych i zdrowotnych

10.02
Działania na rzecz 

podniesienia aktywności 
zawodowej osób powyżej 

29 roku życia

10.04
Rozwój przedsiębiorczości i 
tworzenie nowych miejsc 

pracy















06.02 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność   
              miejska

Ścieżki rowerowe
Oświetlenie

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu: 
- modernizacji oświetlenia ulicznego. Warunkiem dopuszczenia projektu do wsparcia będzie zgodność z 
planem gospodarki niskoemisyjnej lub innym równoważnym dokumentem dla danego obszaru; 
- rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych. Warunkiem dopuszczenia projektu do wsparcia będzie 
zgodność z planem gospodarki niskoemisyjnej dla danego obszaru. 
-- budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego m.in.: 
ścieżki rowerowe/drogi dla rowerów, centra przesiadkowe. Inwestycje w drogi lokalne lub regionalne mogą 
być finansowane jedynie jako niezbędny i uzupełniający element projektu dotyczącego systemu 
zrównoważonej mobilności miejskiej, przy czym wydatki na ten cel powinny stanowić mniejszość w danym 
projekcie, tj. maksymalnie 40% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Samodzielne projekty 
dotyczące wyłącznie infrastruktury drogowej nie będą akceptowane w ramach działania. W przypadku 
budowy/przebudowy dróg rowerowych/ścieżek rowerowych trzeba stosować/zaprojektować konstrukcję 
nawierzchninawierzchni inną niż z kostki betonowej (np. z mieszanek asfaltowych, z mastyksu grysowego, tartanu lub na 
bazie żywic syntetycznych) zapewniającą większą trwałość, efektywność oraz bezpieczeństwo i komfort 
podróżujących. 
- zakupu nowego niskoemisyjnego taboru, jeżeli taka potrzeba wynika z planów lub dokumentów 
strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści.





06.03 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu: 
- podnoszenia standardu bazy technicznej i wyposażania parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, 
- opracowywania planów lub programów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo, 
-  ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime 
np.: parki miejskie, ogrody botaniczne, geoparki i ekoparki, 
- zabezpieczania miejsc przyrodniczo cennych na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, 
-- działań inwestycyjnych umożliwiających wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją 
np.: zbiorniki wodne, stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne, 
- tworzenia warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o zasoby przyrodnicze regionu 
poprzez ich promocję i zagospodarowanie do celów zrównoważonego i przyjaznego środowisku rozwoju 
turystyki, 
- budowy i modernizacji niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu 
siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych), 
-- rozbudowy, modernizacji i doposażenia ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej (m. in.: parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, Geopark, ogrody botaniczne) oraz prowadzenie 
działań/kampanii informacyjno - edukacyjnych
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0

354 540 023,24 zł

321 786 188,77 zł

154 509 594,18 zł

0,00 zł
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