
Przykładowy projekt/ projekty Numer i nazwa kategorii interwencji

Utworzenie, rozwój (budowa, wyposażenie) infrastruktury badawczej 
publicznych ośrodków badawczych i instytucji szkolnictwa wyższego, 

służącej prowadzeniu badań b+r

004  Inwestycje w środki trwałe w publicznych ośrodkach 
badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio 
związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi

Wdrożenie e-usług w jednostkach administracji publicznej, 
instytycjach kultury, itp.

016  Rozwiązania TIK, usługi elektroniczne, aplikacje dla administracji

Utworzenie/ rozwój parków biznesu, Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych dla MŚP

020 Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki i obiekty 
przemysłowe)

Utworzenie/ rozwój (budowa, wyposażenie) inkubatorów 
przedsiębiorczości 

025 Inkubatory przedsiębiorczości, wsparcie dla przedsiębiorstw typu 
spin-off i spin-out i przedsiębiorstw typu start-up

Cel 1 
UWAGA - jeżeli w opise zakresu pojawia się sformułowanie: zgodne z kryteriami redukcji emisji gazów cieplarnianych lub kryteriami

efektywności energetycznej oznacza to, że celem projektu z zakresu TIK powinno być  to, by w jego  ramach  przetwarzano lub 
gromadzono dane umożliwiające redukcję emisji gazów cieplarnianych, która prowadzi do wykazania znacznego ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w całym cyklu życia lub jeżeli cel działania wymaga, aby centra danych przestrzegały „Europejskiego kodeksu 

postępowania w sprawie efektywności energetycznej centrów danych”.



Przykładowy projekt/ projekty Numer i nazwa kategorii interwencji

Termomodernizacja budynku lub budowa obiektu demontarcyjnego 
należącego do spółki gminnej

039 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty 
demonstracyjne w dużych przedsiębiorstwach oraz działania 
wspierające lub 40 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu 
komunalnego gminy,  Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w 

budynków mieszkalnych, w tym należących do zasobu komunalnego 
gminy 

041 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych pod kątem 
efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i działania 
wspierające lub 42

Termomodernizacja budynków publicznych (np. szkół, urzędów, itp.), 
Budowa demonstracyjnych obiektów publicznych, Wymiana 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynków publicznych

044 Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania 
w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do 
infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania 
wspierające lun 045

Budowa, modernizacja sieci ciepłowniczej w miejscowości
054 Wysokosprawna kogeneracja, system ciepłowniczy i chłodniczy 
lub 055

Rozbudowa gazociągów w gminie służąca zastąpieniu ogrzewania 
węglowego na gazowe

057 Dystrybucja i transport gazu ziemnego zastępującego węgiel

Budowa wałów przeciwpowodziowych, Budowa zbiornika 
przeciwpowodziowego, Budowa kanalizacji deszczowej, Projekt dot. 

małej retancji w zakresie przeciwdziałania powodzi

058 Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz 
zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: 
powodzie i osunięcia ziemi (w tym zwiększanie świadomości, ochrona 
ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami,  
infrastruktura i podejście ekosystemowe)

Zakup wozów strażackich, Budowa systemu wczesnego ostrzegania 
przeciwpożarowego w lasach 

059 Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz 
zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: 
pożary (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy 
zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i 
podejście ekosystemowe)

Budowa zbiornika retencyjnego, Projekt dot. małej retancji w zakresie 
przeciwdziałania suszy

060 Działania w zakresie przystosowania się do zmian klimatu oraz 
zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi: inne 
ryzyka, np. burze i susze (w tym zwiększanie świadomości, ochrona 
ludności i systemy zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, 
infrastruktura i podejście ekosystemowe)

Budowa i wyposażenie centrum zarządzania kryzysowego

061 Zapobieganie ryzykom naturalnym niezwiązanym z klimatem (na 
przykład trzęsienia ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka 
(na przykład awarie przemysłowe) i zarządzanie ryzykami w tym 
zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności i systemy 
zarządzania klęskami żywiołowymi i katastrofami, infrastruktura i 
podejście ekosystemowe

Budowa i modernizacja ujęć wody pitnej, obiektów służących 
uzdatnianiu i magazynowaniu wody pitnej, Budowa i modernizacja 

sieci wodociągowej

062 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do 
celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na 
rzecz efektywności, zaopatrzenie w wodę do spożycia) lub 063

Budowa, modernizacja oczyszczalni ścieków, Budowa sieci 
kanalizacyjnej

065 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków lub 066

Budowa zakładu segregacji śmieci komunalnych, Budowa punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych

067 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: działania 
w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ich minimalizacji, 
segregacji, ponownego użycia, recyklingu

Rekultywacja terenów poprzemysłowych 
073 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja 
skażonych gruntów lub 074

Budowa ekranów dźwiękowych przy drogach, Budowa, modernizacja 
energooszczędnego oświetlenia ulicznego

077 Działania mające na celu poprawę jakości powietrza i 
ograniczenie hałasu

Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na 
obszarach Natura 2000

078 Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów 
Natura 2000

Budowa infrastruktury służącej zmniejszeniu presji na obszary 
przyrodnicze, Ochrona ekosystemów na obszarze parku 

krajobrazowego lub rezerwatu przyrody, Budowa i wyposażenie 
centrum edukacji ekologicznej, 

079 Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej,dziedzictwo 
naturalne i zasoby naturalne, zielona i niebieska infrastruktura

Budowa zatok autobusowych, Budowa buspasów, Budowa 
zintegrowanych centrów przesiadkowych, Stworzenie  stacji 

ładowania na potrzeby elektrycznej komunikacji miejskiej 
081 Infrastruktura czystego transportu miejskiego

Zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej 082 Tabor czystego transportu miejskiego

Budowa infrastruktury rowerowej (drogi rowerowe, B&R) 083 Infrastruktura rowerowa
Budowa inteligentnych systemów transportowych 084	Cyfryzacja transportu miejskiego  lub 085

CEL 2
 UWAGA - jeżeli w opise zakresu pojawia się sformułowanie: zgodne z kryteriami efektywności energetycznej oznacza to, że celem 

projektu powinno być a) osiągnięcie, przeciętnie, co najmniej renowacji o średnim poziomie gruntowności, zgodnie z definicją zawartą w 
zaleceniu Komisji (UE) 2019/786 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie renowacji budynków (Dz.U. L 127 z 16.5.2019, s. 34), lub b) osiągnięcie, 

przeciętnie, co najmniej 30 % redukcji bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z emisjami ex ante.



Przykładowy projekt/ projekty Numer i nazwa kategorii interwencji

Budowa nowych dróg krajowych, regionalnych, powiatowych i 
gminnych

090 Nowo wybudowane lub rozbudowane inne krajowe, regionalne i 
lokalne drogi dojazdowe

Przebudowa/ modernizacja istniejących dróg krajowych, 
regionalnych, powiatowych i gminnych

093 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, 
drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

Budowa nowej linii kolejowej 098 Inne nowo wybudowane lub rozbudowane linie kolejowe lub 99

Przebudowa/ modernizacja istniejącej linii kolejowej 102 Inne przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe lub 103

Zakup taboru kolejowego 106 Tabor kolejowy lub 107

CEL 3



Przykładowy projekt/ projekty Numer i nazwa kategorii interwencji

Budowa, rozbudowa, wyposażenie żłobka/ przedszkola
121 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji i opieki nad 
dzieckiem

Budowa, rozbudowa, wyposażenie szkoły podstawowej/ szkoły 
średniej

122 Infrastruktura na potrzeby szkolnictwa podstawowego i 
średniego

Budowa, rozbudowa, wyposażenie szkoły wyższej 123 Infrastruktura na potrzeby szkolnictwa wyższego

Budowa, rozbudowa, wyposażenie szkoły zawodowej, centrum 
kształcenia

124 Infrastruktura na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego 
oraz edukacji dorosłych

Budowa mieszkań o charaterze wspomaganym
126 Infrastruktura mieszkaniowa (inna niż dla migrantów, uchodźców 
i osób objętych ochroną międzynarodową lub ubiegających się o nią)

Utworzenie noclegowni, domu dla bezdomnych, Budowa domu opieki 
społecznej, Budowa placówki wsparcia dziennego, Budowa centrum 

integracji społecznej

127 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do 
włączenia społecznego

Budowa, rozbudowa placówki medycznej 128 Infrastruktura zdrowotna

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby placówki medycznej 129 Wyposażenie opieki zdrowotnej
Zakup karetki 130 Aktywa ruchome opieki zdrowotnej

Wdrożenie e-usług w jednostce medycznej, Wdrożenie systemu 
zarządzania jednostką medyczną, Elektroniczna dokumentacja 

medyczna
131 Cyfryzacja w opiece zdrowotnej

Indywidualizacja aktywizacji zawodowej, określanie ścieżki 
zawodowej, uzupełnianie lub zdobywanie nowych umiejętności i 

kompetencji oraz doświadczenia zawodowego, wsparcie mobilności 
międzysektorowej i geograficznej

134 Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia

Aktywizacja społeczna, indywidualizacja aktywizacji zawodowej, 
określanie ścieżki zawodowej, uzupełnianie lub zdobywanie nowych 

umiejętności i kompetencji oraz doświadczenia zawodowego, 
wsparcie mobilności międzysektorowej i geograficznej

135 Działania na rzecz promowania dostępu do zatrudnienia osób 
długotrwale bezrobotnych

Projekty w zakresie określenia ścieżki zawodowej, szkolenia i 
egzaminy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie w zakresie mobilności 
międzysektorowej i geograficznej.

136 Wsparcie szczególne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i 
integracji społeczno-gospodarczej ludzi młodych

Dotacje na zakładanie działalności gospodarczej, szkolenia dla osób 
planujących rozpocząć działalność, wsparcie pomostowe

137 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności 
gospodarczej typu start-up

Działania nakierowane na powstawanie i rozwój Podmiotów Ekonomii 
Społecznej, rozwój Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

138  Wsparcie na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych

Standaryzacja działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy. 
Profesjonalizacja kadr instytucji rynku pracy, poprzez podniesienie 

kwalifikacji i kompetencji ich kluczowych pracowników. Wyposażenie 
instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć 

efektywność ich funkcjonowania. Zwiększenie zakresu i trafności 
oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Utworzenie systemu 
monitorowania efektywności instytucji rynku pracy

139 Działania na rzecz modernizacji i wzmocnienia instytucji i służb 
rynku pracy celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na 
umiejętności oraz zapewnienia terminowej i dopasowanej do potrzeb 
pomocy

Rozwój  pracowników przedsiębiorstw, w szczególności nabycie lub 
potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru 

działania przedsiębiorstwa.

140 Wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych do potrzeb rynku
pracy oraz na rzecz przepływów na rynku pracy

Bony na przeprowadzkę, wsparcie w nowym miejscu zamieszkania, 
premia przeprowadzkowa

141 Wsparcie na rzecz mobilności pracowników

Promowanie elastycznych form zatrudnienia ułatwiających godzenie 
życia zawodowego i prywatnego, przeciwdziałanie zjawisku szklanego 

sufitu

142 Działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet 
oraz zmniejszenia segregacji na
rynku pracy ze względu na płeć

Działania promocyjne, informacyjne, szkoleniowe oraz wsparcie 
towarzyszące w postaci usług opiekuńczych nad osobami 

niesamodzielnymi i dziećmi do lat 3

143 Działania promujące równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym obejmujące dostęp do opieki nad dziećmi i osobami 
niesamodzielnymi

Opracowanie i wdrożenie programów polityki zdrowotnej 
ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w 

miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe).

144 Działania na rzecz zdrowego i dostosowanego środowiska pracy 
uwzględniające zagrożenia dla zdrowia i obejmujące m.in. promocję 
aktywności fizycznej

Szkolenia i kursy komputerowe pozwalające nabyć umiejętności 
korzystania z urządzeń cyfrowych (komputery, telefony, tablety) oraz 

obsługi narzędzi cyfrowych (internet, aplikacje)
145 Wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych

Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w 
przedsiębiorstwach obejmujące kompleksowy zestaw działań 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb firm i pracowników

146 Wsparcie na rzecz przystosowywania pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców
do zmian

Kompleksowe programy profilaktyki geriatrycznej obejmujące 
wszystkie aspekty zdrowego starzenia się

147 Działania zachęcające do aktywnego starzenia się w dobrym 
zdrowiu

CEL 4



Tworzenie i utrzymywanie miejsc przedszkolnych oraz miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 (żłobki, kluby malucha)

148 Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z 
wyłączeniem infrastruktury)

Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia 
dostosowujące kwalifikacje uczniów do aktualnych potrzeb rynku 

pracy

149 Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z 
wyłączeniem infrastruktury)

Kursy zawodowe, szkolenia, studia podyplomowe podnoszące 
komptencje i kwalifikacje dorosłych osób pracujących

151 Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem 
infrastruktury)

Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
152 Działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego 
udziału w życiu społecznym

Odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia 
pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa) lub zapobieganie 

procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego 

153 Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy 
osób znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji

Kompleksoweh działania na rzecz poprawy wykształcenia i 
zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na 

rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i 
integrację ze społecznością większościową.

154 Działania na rzecz poprawy dostępu grup marginalizowanych, 
takich jak Romowie, do edukacji, zatrudnienia, a także na rzecz 
wspierania ich włączenia społecznego

Działania nakierowane na powstawanie i rozwój podmiotów 
działających na rzecz społeczności marginalizowanych - rozwój 

zasobów, wsparcie dla prowadzonej działalności

155 Wsparcie na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
zajmujących się społecznościami marginalizowanymi, takimi jak 
Romowie

Działania promocyjne i informacyjne prowadzone poza granicami 
kraju mające na celu zachęcenie obywateli państw trzecich do 

podjęcia pracy na terenie kraju

156 Działania szczególne na rzecz zwiększenia udziału obywateli 
państw trzecich w rynku pracy

Kursy i szkolenia językowe i kulturowe, działania integrujące ze 
społecznością lokalną

157 Działania na rzecz integracji społecznej obywateli państw trzecich

Zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym 
opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej.

159 Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki 
rodzinnej i środowiskowej

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez opracowanie i 
wdrożenie programów zdrowotnych oraz alternatywnych form 

świadczenia usług zdrowotnych

160 Działania na rzecz poprawy dostępności, efektywności i 
odporności systemów opieki zdrowotnej (z wyłączeniem 
infrastruktury)

Tworzenie i utrzymywanie miejsc opieki długoterminowej
161 Działania na rzecz poprawy dostępu do opieki długoterminowej 
(z wyłączeniem infrastruktury)

Projekty na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług 
specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, 

psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji 

społeczno-zawodowej.

163 Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej 
potrzebujących i dzieci

Udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków
164 Przeciwdziałanie deprywacji materialnej osób najbardziej 
potrzebujących przez pomoc żywnościową lub materialną, w tym 
działania towarzyszące



Przykładowy projekt/ projekty Numer i nazwa kategorii interwencji

Budowa wieży widokowej, budowa trasy turystycznej, schronisko 
młodzieżowe,  uruchomienie punktu informacji turystycznej. 

165 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów 
turystycznych i usług turystycznych

Renowacja obiektu zabytkowego, Zakup wyposażenia do Gminnego 
Centrum Kultury, Przebudowa wraz z wyposażeniem obiektu 

teatralnego 

166 Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług 
w dziedzinie kultury

Rewitalizacja parków, promocja ekoturystyki,
167 Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i 
ekoturystyki poza obszarami Natura
2000

Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych (place, 
skwery), Rozbudowa monitoringu miejskiego, Budowa Centrum 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Rewitalizacja wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych

168 Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych

CEL  5
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