Załącznik nr 1 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wykaz dziedzin, w ramach których zostaną powołani kandydaci na
ekspertów wraz z przyporządkowaniem dziedzin do właściwych instytucji

Oś priorytetowa/ Działanie zgodnie ze
L.dz. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych
dla RPO WD 2014-2020

1.1
Wzmacnianie
potencjału B+R i
wdrożeniowego
uczelni i jednostek
naukowych

1.2
Innowacyjne
przedsiębiorstwa

1.

OŚ PRIORYTETOWA 1
PRZEDSIĘBIORSTWA
I INNOWACJE

Kategoria interwencji
określona zgodnie z
rozporządzeniem
Komisji (WE) 215/2014

56- Inwestycje w
infrastrukturę,
zdolności i wyposażenie
w MŚP, związane
bezpośrednio z
działaniami
badawczymi i
innowacyjnymi;
58 -Infrastruktura na
rzecz badań naukowych
i innowacji (publiczna)
101-Finansowanie
krzyżowe w ramach
EFRR (wsparcie dla
przedsięwzięć
typowych dla EFS,
koniecznych dla
zadowalającego
wdrożenia części
przedsięwzięć
związanej bezpośrednio
z EFRR)
2- Procesy badawcze i
innowacyjne w dużych
przedsiębiorstwach;
56- Inwestycje w
infrastrukturę,
zdolności i wyposażenie
w MŚP, związane
bezpośrednio z
działaniami
badawczymi i
innowacyjnymi;
57- Inwestycje w
infrastrukturę,
zdolności i wyposażenie
w dużych
przedsiębiorstwach,
związane bezpośrednio
z działaniami
badawczymi i
innowacyjnymi;
62- Transfer technologii
i współpraca między
uczelniami a
przedsiębiorstwami, z
korzyścią głównie dla
MŚP;
64-Procesy badawcze i
innowacyjne w MŚP (w
tym systemy bonów,
innowacje procesowe,
projektowe, innowacje
w obszarze usług i
innowacje społeczne);
66-Zaawansowane
usługi wsparcia dla MŚP
i grup MŚP (w tym
usługi w zakresie

Dziedzina

Przyporządkowanie
dziedzin do
właściwych
Instytucji
(IZ RPO WD 20142020-EFRR,
IZ RPO WD 20142020-EFS, DIP,
DWUP)

Potencjał B+R i
wdrożeniowy uczelni i
jednostek naukowych

IZ RPO WD 20142020-EFRR

Wsparcie
przedsiębiorstw
innowacyjnych
Inwestycje i doradztwo
dla przedsiębiorstw
Wzmacnianie
potencjału B+R
DIP
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zarządzania,
marketingu i
projektowania);
69- Wsparcie
ekologicznych
procesów
produkcyjnych oraz
efektywnego
wykorzystywania
zasobów w MŚP;
101-Finansowanie
krzyżowe w ramach
EFRR (wsparcie dla
przedsięwzięć
typowych dla EFS,
koniecznych dla
zadowalającego
wdrożenia części
przedsięwzięć
związanej bezpośrednio
z EFRR)

1.3
Rozwój
przedsiębiorczości

1.4
Internacjonalizacja
przedsiębiorstw

66- Zaawansowane
Infrastruktura
usługi wsparcia dla MŚP
biznesowa
i grup MŚP (w tym
Wsparcie
usługi w zakresie
przedsiębiorstw
zarządzania,
innowacyjnych
marketingu i
Inwestycje i dworactwo
projektowania);
dla przedsiębiorstw
72-Infrastruktura
Wzmacnianie
biznesowa dla MŚP (w
potencjału B+R
tym parki przemysłowe
i obiekty)
66- Zaawansowane
usługi wsparcia dla MŚP
i grup MŚP (w tym
usługi w zakresie
zarządzania,
marketingu i
projektowania)

Wsparcie
przedsiębiorstw
innowacyjnych
Inwestycje i doradztwo
dla przedsiębiorstw
Wzmacnianie
potencjału B+R

DIP

1.5
Rozwój produktów i
usług w MŚP

1-Ogólne inwestycje
produkcyjne w małych i
średnich
przedsiębiorstwach
(MŚP);
67-Rozwój działalności
MŚP, wsparcie
przedsiębiorczości i
tworzenia
przedsiębiorstw (w tym
wsparcie dla
przedsiębiorstw typu
spin-off i spin-out)
69-Wsparcie
ekologicznych
procesów
produkcyjnych oraz
efektywnego
wykorzystywania
zasobów w MŚP;
73-Wsparcie na rzecz
przedsiębiorstw
społecznych (MŚP)

Wsparcie
przedsiębiorstw
innowacyjnych
Inwestycje i doradztwo
dla przedsiębiorstw
Wzmacnianie
potencjału B+R
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2.

OŚ PRIORYTETOWA 2
TECHNOLOGIE
INFORMACYJNOKOMUNIKACYJNE

2.1
E-usługi publiczne

3.1
Produkcja i
dystrybucja energii
ze źródeł
odnawialnych

3.

OŚ PRIORYTETOWA
3
GOSPODARKA
NISKOEMISYJNA
3.2
Efektywność
energetyczna MŚP

078 - Usługi i aplikacje
w zakresie eadministracji (w tym
elektronicznych
zamówień publicznych,
informatycznych
środków wsparcia
reformy administracji
publicznej,
bezpieczeństwa
cybernetycznego,
środków na rzecz
zaufania i ochrony
prywatności, esprawiedliwości i
demokracji
elektronicznej)
079 - Dostęp do
informacji sektora
publicznego (w tym
otwartych danych w
zakresie e- kultury,
bibliotek cyfrowych,
zasobów cyfrowych i
turystyki elektronicznej)
081 - Rozwiązania
informatyczne na rzecz
aktywnego i zdrowego
starzenia się oraz usługi
i aplikacje w zakresie ezdrowia (w tym eopieka i nowoczesne
technologie w służbie
osobom starszym)
101-Finansowanie
krzyżowe w ramach
EFRR (wsparcie dla
przedsięwzięć
typowych dla EFS,
koniecznych dla
zadowalającego
wdrożenia części
przedsięwzięć
związanej bezpośrednio
z EFRR)
009-Energia
odnawialna: wiatrowa;
010-Energia
odnawialna: słoneczna;
011-Energia
odnawialna: z biomasy;
012-Pozostałe rodzaje
energii odnawialnej (w
tym hydroelektryczna,
geotermalna i morska)
oraz integracja energii
odnawialnej (w tym
magazynowanie,
zamiana energii
elektrycznej na gaz oraz
infrastruktura
wytwarzania energii
odnawialnej z wodoru);
015- Inteligentne
systemy dystrybucji
energii o średnim i
niskim napięciu (w tym
inteligentne sieci i
systemy TIK)
068-Projekty w zakresie
efektywności
energetycznej i projekty
demonstracyjne w MŚP
oraz środki wsparcia

Rozwój usług
elektronicznych

IZ RPO WD 20142020-EFRR

Odnawialne źródła
energii oraz
ciepłownictwo i
kogeneracja
DIP

Gospodarka
niskoemisyjna:
- Efektywność
energetyczna
Odnawialne źródła
energii oraz
ciepłownictwo i
kogeneracja
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013- Renowacja
infrastruktury
publicznej dla celów
efektywności
3.3
energetycznej, projekty
Efektywność
demonstracyjne i środki
energetyczna w
wsparcia
budynkach
014Renowacja
użyteczności
istniejących budynków
publicznej i sektorze mieszkalnych
dla celów
mieszkaniowym
efektywności
energetycznej, projekty
demonstracyjne i środki
wsparcia
043- Infrastruktura na
potrzeby czystego
transportu miejskiego i
jego promocja (w tym
wyposażenie i tabor)
044- Inteligentne
3.4
systemy transportowe
Wdrażanie strategii (w tym wprowadzenie
niskoemisyjnych
zarządzania popytem,
systemy poboru opłat,
informatyczne systemy
monitorowania,
kontroli i informacji)
090-Ścieżki rowerowe i
piesze
3.5
Wysokosprawna
kogeneracja

016-Wysokosprawna
kogeneracja i centralne
ogrzewanie

4.1
Gospodarka
odpadami

017-Gospodarowanie
odpadami z
gospodarstw
domowych (w tym
działania w zakresie:
minimalizacji,
segregacji, recyklingu)
018-Gospodarowanie
odpadami z
gospodarstw
domowych (w tym
działania w zakresie:
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
odpadów,
przetwarzania
termicznego,
przekształcania
termicznego i
składowania na
składowiskach)
019- Gospodarowanie
odpadami:
komercyjnymi,
przemysłowymi lub
niebezpiecznymi

Efektywność
energetyczna

DIP

1. Systemy
transportowe
2.Infrastruktura
ekologiczna

IZ RPO WD 20142020-EFRR

Odnawialne źródła
energii oraz
ciepłownictwo i
kogeneracja

DIP

Gospodarka odpadami

IZ RPO WD 20142020-EFRR
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4.

020- Dostarczanie wody
do spożycia przez ludzi
(infrastruktura do
celów ujęcia,
uzdatniania,
magazynowania i
dystrybucji)
021-Gospodarka wodna
i ochrona wody pitnej
(w tym gospodarowanie
OŚ PRIORYTETOWA 4
4.2
wodami w dorzeczu,
ŚRODOWISKO I
Gospodarka wodnodostarczanie wody,
ZASOBY
ściekowa
konkretne środki
dostosowania do zmian
klimatu, pomiary
zużycia wody w
wydzielonych obszarach
sieci wodociągowej i u
konsumentów, systemy
naliczania opłat,
ograniczanie wycieków)
022- Oczyszczanie
ścieków

4.3
Dziedzictwo
kulturowe

4.4
Ochrona i
udostępnianie
zasobów
przyrodniczych

4.5
Bezpieczeństwo

094- Ochrona, rozwój i
promowanie dóbr
publicznych w
dziedzinie kultury i
dziedzictwa
085-Ochrona i
zwiększanie
różnorodności
biologicznej, ochrona
przyrody i zielona
infrastruktura
090- Ścieżki rowerowe i
piesze
091-Rozwój i
promowanie potencjału
turystycznego obszarów
przyrodniczych
092-Ochrona, rozwój i
promowanie
publicznych walorów
turystycznych
101-Finansowanie
krzyżowe w ramach
EFRR (wsparcie dla
przedsięwzięć
typowych dla EFS,
koniecznych dla
zadowalającego
wdrożenia części
przedsięwzięć
związanej bezpośrednio
z EFRR)
087- Środki w zakresie
dostosowania do
zmiany klimatu oraz
ochrona przed
zagrożeniami
związanymi z klimatem,
np. erozją, pożarami,
powodziami, burzami,
suszami, oraz
zarządzanie ryzykiem w
tym zakresie, w tym
zwiększanie
świadomości, ochrona
ludności oraz systemy i
infrastruktura do celów
zarządzania klęskami i
katastrofami
101-Finansowanie
krzyżowe w ramach
EFRR (wsparcie dla
przedsięwzięć
typowych dla EFS,

Gospodarka wodnościekowa

Dziedzictwo kulturowe

1.Ochrona przyrody
2.Infrastruktura
ekologiczna
3.Turystyka

IZ RPO WD 20142020-EFRR

Bezpieczeństwo
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koniecznych dla
zadowalającego
wdrożenia części
przedsięwzięć
związanej bezpośrednio
z EFRR)

5.

6.

7.

5.1
Drogowa
dostępność
transportowa

031- Pozostałe drogi
krajowe i regionalne
(nowo budowane)
034- Inne drogi
przebudowane lub
zmodernizowane
(autostrady, drogi
krajowe, regionalne lub
lokalne)

5.2
System transportu
kolejowego

026- Inne koleje
027- Tabor kolejowy

Transport kolejowy

6.1
Inwestycje w
infrastrukturę
społeczną

052-Infrastruktura na
potrzeby wczesnej
edukacji elementarnej i
opieki nad dzieckiem
055-Pozostała
infrastruktura
społeczna
przyczyniająca się do
rozwoju regionalnego i
lokalnego

Infrastruktura
społeczna

6.2
Inwestycje w
infrastrukturę
zdrowotną

053- Infrastruktura
ochrony zdrowia

6.3
Rewitalizacja
zdegradowanych
obszarów

034- Inne drogi
przebudowane lub
zmodernizowane
(autostrady, drogi
krajowe, regionalne lub
lokalne)
054- Infrastruktura
mieszkalnictwa
055-Pozostała
infrastruktura
społeczna
przyczyniająca się do
rozwoju regionalnego i
lokalnego

7.1
Inwestycje w
edukację
przedszkolną,
podstawową i
gimnazjalną

051- Infrastruktura
edukacyjna na potrzeby
edukacji szkolnej (na
poziomie
podstawowym i
średnim
ogólnokształcącym)
052-Infrastruktura na
potrzeby wczesnej
edukacji elementarnej i
opieki nad dzieckiem

OŚ PRIORYTETOWA 5
TRANSPORT

OŚ PRIORYTETOWA 6
INFRASTRUKTURA
SPÓJNOŚCI
SPOŁECZNEJ

OŚ PRIORYTETOWA 7
INFRASTRUKTURA
EDUKACYJNA

Infrastruktura drogowa
IZ RPO WD 20142020-EFRR

Infrastruktura ochrony
zdrowia
IZ RPO WD 20142020-EFRR

1. Infrastruktura
mieszkalnictwa
2. Infrastruktura
drogowa
3. Efektywność
energetyczna
4. Dziedzictwo
kulturowe
5. Infrastruktura
edukacyjna
6. Turystyka
7. Infrastruktura
społeczna

Infrastruktura
edukacyjna

IZ RPO WD 20142020-EFRR
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7.2
Inwestycje w
edukację
ponadgimnazjalną,
w tym zawodową

050-Infrastruktura
edukacyjna na potrzeby
kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz
kształcenia osób
dorosłych

8.1
Projekty
powiatowych
urzędów pracy

8.

102 Dostęp do
zatrudnienia dla osób
poszukujących pracy i
osób biernych
zawodowo, w tym
długotrwale
bezrobotnych i
oddalonych od rynku
8.2
pracy, m.in. poprzez
Wsparcie osób
lokalne inicjatywy na
poszukujących pracy
rzecz zatrudnienia i
wspieranie mobilności
pracowników
104 Praca na własny
8.3
rachunek,
Samozatrudnienie
przedsiębiorczość
przedsiębiorczość
i tworzenie
oraz tworzenie
przedsiębiorstw, w tym
nowych miejsc
innowacyjnych mikro,
pracy
małych i średnich
przedsiębiorstw
105 Równość kobiet i
mężczyzn we
OŚ PRIORYTETOWA 8
wszystkich dziedzinach,
RYNEK PRACY
w tym pod względem
dostępu do
8.4
zatrudnienia,
rozwoju
Godzenie życia
kariery
zawodowej,
zawodowego i
godzenia życia
prywatnego
zawodowego i
prywatnego, a także
promowanie równego
wynagrodzenia za taką
sama pracę
8.5
Przystosowanie do
zmian zachodzących 106 Przystosowywanie
w gospodarce
pracowników,
w ramach działań
przedsiębiorstw i
outplacementowych
przedsiębiorców do
8.6
zmian
Zwiększenie
konkurencyjności
przedsiębiorstw
i przedsiębiorców
z sektora MMŚP

Infrastruktura
edukacyjna

8.7
Aktywne i zdrowe
starzenie się

9.1
Aktywna integracja

9.

OŚ PRIORYTETOWA 9
WŁĄCZENIE
SPOŁECZNE

9.2
Dostęp do wysokiej
jakości usług
społecznych
9.3
Dostęp do wysokiej
jakości usług
zdrowotnych

DWUP

Zatrudnienie

DWUP
Adaptacyjność
pracowników i
przedsiębiorstw

107 Aktywne i zdrowe
starzenie się

Ochrona zdrowia

109 Aktywne włączenie,
w tym w celu
promowania równości
szans i aktywnego
uczestnictwa,
oraz zwiększanie szans
na zatrudnienie
112 Ułatwianie dostępu
do przystępnych
cenowo, trwałych oraz
wysokiej jakości usług,
w tym opieki
zdrowotnej i usług
socjalnych
świadczonych w
interesie ogólnym

Integracja społeczna

DWUP
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10.

11.

OŚ PRIORYTETOWA
10 EDUKACJA

Wszystkie osie
priorytetowe

113 Promowanie
przedsiębiorczości
społecznej
i integracji zawodowej
9.4
w przedsiębiorstwach
Wspieranie
społecznych oraz
gospodarki
gospodarki społecznej
społecznej
i gospodarki solidarnej
w celu ułatwienia
dostępu do
zatrudnienia
115 Ograniczenie i
10.1
zapobieganie
Zapewnienie
przedwczesnemu
równego dostępu
kończeniu nauki
do wysokiej jakości
szkolnej oraz
edukacji
zapewnianie równego
przedszkolnej
dostępu do dobrej
jakości wczesnej
edukacji elementarnej
oraz kształcenia
podstawowego,
10.2
gimnazjalnego i
Zapewnienie
ponadgimnazjalnego, z
równego dostępu
uwzględnieniem
do wysokiej jakości
formalnych,
edukacji
nieformalnych i
podstawowej,
pozaformalnych ścieżek
gimnazjalnej i
kształcenia
ponadgimnazjalnej
umożliwiających
ponowne podjęcie
kształcenia i szkolenia.
117 Wyrównywanie
dostępu do uczenia się
przez całe życie o
charakterze formalnym,
nieformalnym i
pozaformalnym
wszystkich grup
10.3
wiekowych, poszerzanie
Poprawa
wiedzy, podnoszenie
dostępności i
umiejętności i
wspieranie uczenia
kompetencji siły
się przez całe życie
roboczej oraz
promowanie
elastycznych ścieżek
kształcenia, w tym
poprzez doradztwo
zawodowe i
potwierdzanie nabytych
kompetencji
118 Lepsze
dostosowanie
systemów kształcenia i
szkolenia do potrzeb
rynku pracy, ułatwianie
przechodzenia z etapu
kształcenia do etapu
zatrudnienia oraz
wzmacnianie systemów
10.4
kształcenia i szkolenia
Dostosowanie
zawodowego i ich
systemów
jakości, w tym poprzez
kształcenia i
mechanizmy
szkolenia
prognozowania
zawodowego do
umiejętności,
potrzeb rynku pracy
dostosowania
programów nauczania
oraz tworzenia i
rozwoju systemów
uczenia się poprzez
praktyczną naukę
zawodu realizowaną w
ścisłej współpracy z
pracodawcami.
Wszystkie Działania

Wszystkie kategorie
interwencji

IZ RPO WD 20142020-EFS

Edukacja

IZ RPO WD 20142020-EFS

Analiza ekonomicznofinansowa

IZ RPO WD 20142020-EFRR
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12.

Wszystkie osie
priorytetowe

Wszystkie Działania

Wszystkie kategorie
interwencji

Pomoc publiczna

IZ RPO WD 20142020-EFRR

13.

Wszystkie osie
priorytetowe

Wszystkie Działania

Wszystkie kategorie
interwencji

Prawo budowlane

IZ RPO WD 20142020-EFRR

14.

Wszystkie osie
priorytetowe

Wszystkie Działania

Wszystkie kategorie
interwencji

Zamówienia publiczne

IZ RPO WD 20142020-EFRR

15.

Wszystkie osie
priorytetowe

Wszystkie Działania

Wszystkie kategorie
interwencji

Ocena oddziaływania na
środowisko

IZ RPO WD 20142020-EFRR

16.

Wszystkie osie
priorytetowe

Wszystkie Działania

Wszystkie kategorie
interwencji

Rozwój regionalny

IZ RPO WD 20142020-EFRR
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n/d

n/d

n/d

Lokalne Programy
Rewitalizacji (LPR-y)
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18

n/d

n/d

n/d

Plany Gospodarki
Niskoemisyjnej (PGN-y)

IZ RPO WD 20142020-EFRR
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