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Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  
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Indykatywny  
wykaz kodów 

kategorii interwencji (KI) 
(Rozporządzenie wykonawcze  

KE Nr 215/2014 z dnia 
07.03.2014) 

 

1. 

Edukacja przedszkolna i ogólna  
w tym m.in.: tworzenie miejsc edukacji przedszkolnej, kompleksowe wspomaganie szkół służące wzmocnieniu uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz rozwoju form wsparcia 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, prowadzenie indywidualnych i 
grupowych form doradztwa, doskonalenie zawodowe nauczycieli (głównie w zakresie przygotowania do kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy), organizacja zajęć 
kompensacyjno-wyrównawczych, organizacja zajęć w ramach edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, regionalnej/obywatelskiej oraz kultury fizycznej, wsparcie rozwoju uczniów szczególnie 
uzdolnionych, m.in. poprzez pomoc finansową (stypendialną), doposażenie szkół (w tym uwzględniające cyfryzację) oraz rozbudowa / przebudowa / remont infrastruktury dydaktycznej 
(przede wszystkim w zakresie pracowni przedmiotowych).  
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2. 

Kształcenie zawodowe 
w tym m.in.: doposażenie/wyposażenie istniejących ponadgimnazjalnych szkół zawodowych i wyższych w pomoce dydaktyczne oraz budowa/przebudowa/remont infrastruktury ww. 
placówek; dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego, w tym programów nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym do potrzeb gospodarki m.in.: poprzez wdrażanie mechanizmów 
włączania pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia, uruchamianie ukierunkowanych programów motywacyjnych dla uczniów, organizacja zajęć nastawionych na 
rozwój u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy, doskonalenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie nauki zawodu i teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie 
kompetencji kluczowych uczniów. 
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3. 

Rynek pracy, w tym samozatrudnienie 
Aktywizacja zawodowa 
w tym m.in.: wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy (wsparcie psychologiczno-doradcze, staże, praktyki zawodowe, 
subsydiowane miejsca pracy, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy), przedsięwzięcia umożliwiające zdobywanie nowych umiejętności oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji 
zawodowych, inicjatywy na rzecz podnoszenia mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej) w tym zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem 
zamieszkania dla osób pozostających bez pracy, tworzenie skutecznego i efektywnego poradnictwa zawodowego m.in. poprzez jego urynkowienie. 
Mikroprzedsiębiorstwa 
w tym m.in.: wsparcie finansowe rozpoczęcia działalności gospodarczej (pomoc prawna, konsultacje, szkolenia i doradztwo związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz z jej 
prowadzeniem w początkowej fazie). 
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4. 
Opieka nad dziećmi do lat 3 
w tym m.in.: wdrażanie rozwiązań ułatwiających powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy przez osoby, które 
opiekują się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie różnych form opieki nad nimi oraz wspieranie powstawania i rozwoju istniejących miejsc zorganizowanej opieki dla dzieci w tej grupie 
wiekowej (m.in. żłobki, kluby dziecięce). 
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5. 
Adaptacyjność 
w tym m.in.: wdrożenie kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wsparcia pracodawców, w tym w zakresie identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych oraz późniejszej realizacji procesu 
szkolenia, specjalistycznego doradztwa, mentoringu oraz coachingu, wsparcie typu outplacement skierowane do pracowników będących w okresie wypowiedzenia w związku z prowadzoną 
w przedsiębiorstwach restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 
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6. 
Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie oraz usługi społeczne 
w tym m.in.: wdrażanie kompleksowych i zindywidualizowanych programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym 
m.in. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, kursy/szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i 
kompetencji zawodowych, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz staże, subsydiowanie zatrudnienia i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców), wsparcie towarzyszące 
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którym objęte zostaną rodziny ww. osób przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, przedsięwzięcia koordynacyjno-doradcze podnoszące kompetencje zawodowe 
kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy; tworzenie nowych i rozwijanie istniejących placówek wparcia dziennego przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, 
osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów, wspieranie rodziny, opieka nad dziećmi i młodzieżą w systemie opieki zastępczej, poradnictwo prawne i obywatelskie, wsparcie i aktywizacja 
społeczna osób niesamodzielnych poprzez tworzenie międzysektorowych zespołów opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi oraz kształcenie kadr opieki nad osobami 
niesamodzielnymi. 

7. 

Ekonomia społeczna 
w tym m.in.: realizacjia usług na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej, głównie przy wykorzystaniu potencjału ośrodków wspierających ekonomię społeczną (kompleksowe wsparcie 
istniejących podmiotów ekonomii społecznej służące ich profesjonalizacji, a także stymulowanie powstawania nowych podmiotów, m.in. poprzez wspieranie tworzenia/utrzymania miejsc 
pracy, zapewnienie dostępu do usług prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwo - w tym: doradztwo biznesowe, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 
potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, wsparcie inwestycyjne, a także usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz 
ekonomii społecznej oraz promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej), koordynacja procesu rozwoju sektora ekonomii społecznej (monitoring i ewaluacja 
efektywności systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz świadczenia usług doradczych na rzecz ośrodków wspierających ekonomię społeczną). 
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8. 
E-zdrowie 
w tym m.in.: wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji 
medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, katalogu 
zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia, a także wdrożenie i rozwój usług telemedycznych.  
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9. 
Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach 
w tym m.in.: wsparcie procesu projektowgo (np. linie pilotażowe), tworzenie i rozwój zaplecza oraz wdrożenie i rozwinięcie wyników B+R (np. zakup aparatury specjalistycznekj, urządzeń 
laboratoryjnych, patenty, licencje), projekty badawczo-wdrożeniowe, zaawansowane usługi badawcze.    
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10. Infrastruktura B+R 
w tym m.in.: rozwój infrastruktury badań i innowacji. 058 

11. 

Inwestycje w MŚP 
w tym m.in.: wyposażanie nowych lub doposażanie istniejących stanowisk pracy, wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i 
ekoefektywnych, wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych (np.: zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu, rozbudowa zaplecza), rozwój 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych 
substancji do środowiska. 
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12. 

Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP  
w tym m.in.: nawiązywanie kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi, tworzenie wspólnej oferty rynkowej, badania i analizy pod kątem priorytetowych branż eksportowych i 
rynków zbytu, stworzenie sieci brokerów lokalnych, rozwój specjalistycznych usług doradczych IOB (np. pośrednictwo (prawne, finansowe) w procesie transferu technologii i know-how, 
wycena wartości technologii, doradztwo z zakresu umiędzynarodowienia produktów i usług), wsparcie budowy gotowości IOB do świadczenia nowych, profilowanych usług doradczych, 
wdrażanie usług świadczonych drogą elektroniczną, kompleksowa obsługa projektów inwestycyjnych oraz inicjowanie przedsięwzięć na rzecz zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej 
regionu (np. organizacja wydarzeń o charakterze gospodarczym). 
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13. Uzbrojenie terenów pod inwestycje 
w tym m.in.: infrastruktura drogowa, wodno – kanalizacyjna, sieci informatyczne, elektryczne i ciepłownicze. 072 

14. 
Rewitalizacja (w połączeniu z OP 6, PI 9i i 9iv)  
w tym m.in.: rewaloryzacja, modernizacja i adaptacja istniejącej zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni publicznych, działania związane z ochroną zabytków (prace konserwatorskie i 
restauratorskie), dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. 
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15. 
Dziedzictwo kulturowe  
w tym m.in.: prace rehabilitacyjne i modernizacyjne służące nadaniu nowych funkcji charakterystycznym zabytkom lub ich zespołom wraz z otaczającym je kontekstem krajobrazowym 
(usług turystyki lub kultury), wdrażanie nowych form zarządzania (parki kulturowe), podnoszenie jakości przestrzeni (estetyzacja i podkreślenie walorów kulturowych), bezpieczna 
eksploatacja zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
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16. Turystyka  
w tym m.in.: zagospodarowanie tras turystycznych, budowia lub modernizacja infrastruktury żeglarskiej, rozwój szlaków rowerowych i kajakowych. 
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17. 
Transport miejski 
w tym m.in.: modernizacja istniejących i budowa nowych elementów węzłowej (węzły integrujące podsystemy transportu zbiorowego, w tym kolejowego wraz z budynkami dworców 
kolejowych) i liniowej infrastruktury zbiorowego transportu szynowego, trolejbusowego, autobusowego i rowerowego, Inteligentne Systemy Transportowe, budowa infrastruktury liniowej 
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transportu rowerowego (indywidualna mobilność aktywna) stanowiącej dojazd do węzłów integracyjnych. 

18. Tabor miejski 
w tym m.in.: zakup i modernizacja taboru miejskiego publicznego transportu zbiorowego. 043 

19. Infrastruktura kolejowa 
w tym m.in.: modernizacja i rehabilitacja infrastruktury liniowej, punktowej (stacje i przystanki kolejowe) oraz towarzyszącej, Inteligentne Systemy Transportowe.  026 

20. Tabor kolejowy  
w tym m.in.: zakup i modernizacja taboru kolejowego. 027 

21. 
Infrastruktura drogowa 
w tym m.in.: budowa, przebudowa i rozbudowa (wraz z wyposażeniem technicznym) układów drogowych, likwidacja „wąskich gardeł”, wyprowadzenie ruchu tranzytowego (obwodnice, 
obejści miejscowości), działania uzupełniające dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacja ruchu poprawiająca przepustowość i sprawność dróg,  Inteligentne 
Systemy Transportowe.  
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22. 
Efektywność energetyczna 
w tym m.in.: przedsięwzięcia termomodernizacyjne (monitorowanie i zarządzanie energią wraz z możliwością wykorzystania instalacji OZE i wymianą źródeł ciepła (w tym indywidualnych)). 
Działania w zakresie efektywności energetycznej będą dotyczyć wyłącznie zabudowy. 
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23. 
Odnawialne źródł energii (słońce, woda, biomasa, biogaz, energia ziemi) 
w tym m.in.: budowa lub modernizacja źródeł produkujących energię z OZE (zakup niezbędnych urządzeń, budowa infrastruktury służącej przyłączeniu źródła do sieci) oraz przebudowa lub 
rozbudowa dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej wyłącznie celem przyłączania do niej źródeł produkujących energię z OZE. 
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24. Niskoemisyjne źródła ciepła 
w tym m.in.: budowa nowych niskoemisyjnych bądź modernizacja istniejących niskosprawnych źródeł ciepła (zmniejszenia emisji zanieczyszczeń lub wykorzystania kogeneracji). 016 

25. Zaopatrzenie w ciepło 
w tym m.in.: modernizacja bądź zwiększanie zasięgu scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło. 016 

26. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne i systemy zarządzania energią 013 
27. Rozbudowa systemu monitoringu powietrza 083 

28. 

Ochrona przeciwpowodziowa (w tym zagospodarowanie wód opadowych i obiekty małej retencji) 
w tym m.in.: utrzymanie i rozwijanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w ramach małej retencji, budowa lub przebudowa zbiorników retencyjnych, budowa, rozbudowa lub 
przebudowa systemów zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych w miastach, budowa indywidualnych systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód 
opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania w ramach mini programów, systemy monitorowania i wczesnego reagowania oraz ratownictwa w sytuacjach nagłego wystąpienia 
zjawisk katastrofalnych, doposażenie jednostek ratowniczych. 
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29. 

Gospodarka odpadami 
w tym m.in.: rozwój infrastruktury selektywnego zbierania odpadów komunalnych (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wyposażone w segment napraw i 
ponownego wykorzystania oraz punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych), budowa instalacji odzysku w tym recyklingu 
poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w tym instalacje do przetwarzania selektywnie zbieranych bioodpadów, 
zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji, budowa lub rozbudowa instalacji do odzysku komunalnych osadów ściekowych, budowa stacji przeładunkowych odpadów. 
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30. 
Gospodarka ściekowa i zaopatrzenie w wodę  
w tym m.in.: budowa lub rozbudowa zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych, poprawa procesu 
uzdatniania wody pitnej oraz ograniczania strat wody, system monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 
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31. 

Bioróżnorodność 
w tym m.in.: monitoring i ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, opracowanie i wdrażanie programów odtwarzania i renaturalizacji ekosystemów, eliminacji obcych gatunków 
inwazyjnych, rekultywacja jezior, urządzanie i zagospodarowanie terenów wokół rzek zbiorników wodnych w celu ograniczenia spływu powierzchniowego i antropopresji oraz renaturalizacja 
obszarów wodno-błotnych, opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, budowa, przebudowy lub rozbudowy małej infrastruktury (ścieżki dydaktyczne, 
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, parkingi, punkty i wieże widokowe, zadaszenia, platformy, punkty informacyjne), zwiększanie powierzchni obszarów zieleni w miastach, edukacja 
ekologiczna, budowa centrów edukacyjnych. 
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