
 

KOMPLEMENTARNOŚĆ  

RPO WD I PROW 2014-2020 



Komplementarność 
 

Komplementarność polityk, strategii, programów, działań, 
projektów to ich dopełnianie się prowadzące do realizacji 
określonego celu. (def. wg  uchwały nr 64 Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013 z dnia 22 marca 2012 r.) 

 

Zasada komplementarności pozostaje jedną z najważniejszych 
zasad przyświecających interwencji publicznej. Jej zastosowanie 
wynika z faktu, że w ramach posiadanych środków można 
znacznie zwiększyć rezultaty podjętych przedsięwzięć (tzw. efekt 
synergii). 
 

Działania są komplementarne, jeśli tworzą spójną całość  
i prowadzą do realizacji identyfikowalnego wspólnego celu. 



Dnia 17 czerwca 2010 r. Rada Europejska przyjęła strategię na rzecz inteligentnego  
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu (Europa 2020). 
Określono w niej główne cele Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji, zmian 
klimatu, energii, zatrudnienia, edukacji i zmniejszenia ubóstwa do 2020 r., które 
powinny zostać przełożone na cele krajowe. 
 
Nadrzędne priorytety wynikające ze STRATEGII EUROPA 2020: 
 
 wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa 
cyfrowego),   
 
 zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby, przy jednoczesnym 
zwiększeniu konkurencyjności), 
 
sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej, 
podnoszenie kwalifikacji i walka z ubóstwem). 



 
 CEL GŁÓWNY PROGRAMU WYNIKAJĄCY ZE STRATEGII EUROPA 2020 

RPO WD 2014-2020 PROW 2014-2020 

„Wzrost konkurencyjności Dolnego 
Śląska zapewniający poprawę poziomu 

życia jego mieszkańców  
przy zachowaniu zasad zrównoważonego 

rozwoju.”   
 

„Poprawa konkurencyjności rolnictwa, 
zrównoważone zarządzanie zasobami 
naturalnymi i działania w dziedzinie 
klimatu oraz zrównoważony rozwój 

terytorialny obszarów wiejskich”.  



CELE TEMATYCZNE PROW 2014-2020 

PROW 2014-2020 będzie realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla wspólnotowej 

polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 w odniesieniu do celów strategii 

Europa 2020.  Są to priorytety: 

1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; 
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności  
     gospodarstw rolnych; 
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem  
     w rolnictwie; 
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa; 
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę  
    niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym; 
6. Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju 
    gospodarczego na obszarach wiejskich. 

 



CELE TEMATYCZNE RPO WD 2014-2020 

1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (EFRR) 
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-

komunikacyjnych(EFRR) 
3. Podniesienie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa  

i akwakultury (EFRR) 
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach (EFRR) 
5. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 

ryzykiem (EFRR) 
6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania 

zasobów (EFRR) 
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości  

w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych (EFRR) 
8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (EFS i EFRR) 
9. Wspieranie włączenia społecznego (EFS i EFRR) 
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (EFS i EFRR) 



Priorytety służące osiąganiu celów określonych w RPO WD 2014-2020  
oraz programach sektorowych są wzajemnie skoordynowane. 
 

 

Z uwagi na komplementarność priorytetów i działań Regionalnego 
Programu Województwa Dolnośląskiego na 2014-2020 z innymi 
programami operacyjnymi, występują ograniczenia w uzyskaniu 
dofinansowania wynikające z linii demarkacyjnej (podziału obszarów 
wsparcia w ramach Programów Polityki Spójności, Wspólnej Polityki 
Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, zawierającej kryteria 
zapobiegające podwójnemu finansowaniu ). 

 

W związku z tym, iż dokument nie jest ostateczny, zmianie może ulec 
planowany zakres wsparcia. 
 

 

 

 



Główne obszary komplementarności 
tematycznej: 

 

Zasoby i ochrona przyrody 

Gospodarka niskoemisyjna 

Infrastruktura społeczna 

Innowacje, B+R, transfer wiedzy 

Rynek pracy 

Regionalny Program  
Operacyjny   

Województwa  
Dolnośląskiego 2014-2020 

Program Rozwoju  
Obszarów Wiejskich 

2014-2020 

Przedsiębiorczość 

Społeczeństwo informacyjne 

Współpraca gospodarcza 

Rozwój produktów i usług MŚP 

Włączenie społeczne 
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Oś Priorytetowa 1:  
Przedsiębiorstwa i innowacje  
(Innowacyjne przedsiębiorstwa) 
 
Planowany zakres wsparcia: 
 Prace B+R w przedsiębiorstwach, w tym 

prowadzone we współpracy min.  
z jednostkami naukowymi, szkołami 
wyższymi.  

 Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego 
w przedsiębiorstwach. 

 Wdrożenie wyników badań 
naukowych/technologii. 

 Finansowanie profesjonalnych usług 
proinnowacyjnych i podstawowych, 
świadczonych przez IOB. 

Priorytet 1:  
Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji  
w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 
wiejskich 
 
Planowany zakres wsparcia: 
 Wzmacniane powiązań pomiędzy nauką  

i praktyką w celu opracowywania nowych, 
innowacyjnych rozwiązań.   

 Stymulowanie oraz wdrażanie nowych 
rozwiązań poprzez współpracę sektora 
naukowego z partnerami gospodarczymi. 

 Zapewnienie rolnikom wszechstronnego 
doskonalenia zawodowego i doradztwa, 
przy wykorzystaniu istniejącego potencjału 
instytucji naukowych i dydaktycznych. 

Innowacje, B+R, transfer wiedzy 
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Oś Priorytetowa 1: 
Przedsiębiorstwa i innowacje  
(Rozwój przedsiębiorczości) 
 
Planowany zakres wsparcia: 
 Tworzenie i rozwój inkubatorów 

przedsiębiorczości. 
 Tworzenie lub rewitalizacja 

infrastruktury inwestycyjnej w celu jej 
dostosowania do pełnienia funkcji 
gospodarczych. 

 Wsparcie inwestycyjne dla 
nowopowstałych firm (start up), 
obejmujące finansowanie rozwoju 
produktu lub usług oraz pierwszych 
działań marketingowych. 

 

Priorytet 2:  
Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów 
gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności 
gospodarstw rolnych 
 
Planowany zakres wsparcia: 
 Inwestycje (materialne lub niematerialne) 

poprawiające ogólne wyniki gospodarstw 
rolnych prowadzących zarobkową działalność 
rolniczą. 

 Inwestycje mające na celu restrukturyzację 
działalności rolniczej małych gospodarstw. 

 Premie dla osób po raz pierwszy 
podejmujących prowadzenie gospodarstwa 
rolnego. 

 

Wsparcie w ramach działania LEADER „Rozwój 
przedsiębiorczości” : 
 Zakładanie małych przedsiębiorstw, tworzenie 

nowych miejsc pracy, różnicowanie działalności  

Przedsiębiorczość 
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Oś Priorytetowa 1:  
Przedsiębiorstwa i innowacje 
(Internacjonalizacja przedsiębiorstw) 
 
Planowany zakres wsparcia: 
 Wzmacnianie międzynarodowej 

współpracy gospodarczej przedsiębiorstw 
(w tym grup producentów rolno-
spożywczych) np. wizyty studyjne, udział  
w targach, wystawach branżowych oraz 
ważnych dla danej branży wydarzeniach  
o charakterze międzynarodowym.  

 Promocja przedsiębiorstw na rynkach 
międzynarodowych, wzmocnienie 
wizerunku dolnośląskiej gospodarki, 
obejmujące m.in. promocję gospodarczą  
i turystyczną regionu (w wymiarze 
krajowym i międzynarodowym). 

 

Priorytet 3:  
Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego  
i promowanie zarządzania ryzykiem 
 w rolnictwie.  
 
Planowany zakres wsparcia: 
 Współpraca pomiędzy sektorem 

przetwórstwa a producentami rolnymi  
w celu skrócenia łańcucha dostaw, 
wzmocnienie pozycji producentów  
i ich lepsze powiązanie z rynkiem. 

 Pomoc na rzecz nowopowstających grup 
producentów działających we wszystkich 
sektorach produkcji rolnej. 

 
Wsparcie w ramach działania LEADER: 
 Systemy jakości, promocja na rynkach 

lokalnych, tworzenie krótkich cykli dostaw.  
 Działania promocyjne i marketingowe. 
 

Współpraca gospodarcza 
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Oś Priorytetowa 1:  
Przedsiębiorstwa i innowacje  
(Rozwój produktów i usług MŚP) 
 
Planowany zakres wsparcia: 
 Inwestycje poprawiające konkurencyjność 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  
 Wprowadzenie na rynek nowych 

produktów/ usług (w tym turystycznych), 
lub dokonanie zasadniczych zmian  
w sposobie ich produkcji/ świadczenia. 

 Rozwój produktów i usług opartych  
na TIK,  

         (pomoc o charakterze bezzwrotnym wyłącznie przy 
tworzeniu wraz z inwestycją trwałych miejsc pracy) 

 

Priorytet 3:  
Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego 
 i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie 
 
Planowany zakres wsparcia: 
  Rozwój infrastruktury zakładów przetwórstwa 

niezbędnej do wdrożenia inwestycji w zakresie 
zakupu maszyn i urządzeń, wprowadzania  
do obrotu produktów rolnych, infrastruktury 
służącej ochronie środowiska 

 Inwestycje niematerialne np. zakup 
oprogramowania służącego zarządzaniu 
przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem 
produkcji i magazynowania. 

 
Wsparcie w ramach działania LEADER 
zaplanowano w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości oraz wykorzystania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 

Rozwój produktów i usług MŚP 
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Oś Priorytetowa 2: 
Technologie informacyjno-komunikacyjne 
 
Planowany zakres wsparcia: 
 Rozwój oraz zwiększenie dostępu 

elektronicznych usług publicznych szczebla 
regionalnego i lokalnego (m.in. e-zdrowie, 
e-administracja, e-edukacja). 

 Digitalizacja zasobów kulturowych, 
naukowych i edukacyjnych będących  
w posiadaniu instytucji szczebla 
regionalnego i lokalnego oraz  zapewnienie 
powszechnego dostępu w postaci cyfrowej 
do tych zasobów. 

 

    Planowany zakres wsparcia w ramach  
    działania LEADER: 
 
 Zwiększanie dostępności, jakości TIK 

 na obszarach wiejskich. 
 Wykorzystanie technologii informacyjnych  

w rozwoju pozarolniczych miejsc pracy. 
 Udostępnianie zasobów kulturowych, 

przyrodniczych i turystycznych obszarów 
wiejskich. 

 

Społeczeństwo informacyjne 



RPO WD 2014-2020 PROW 2014-2020 

Oś Priorytetowa 4:  
Środowisko i zasoby (Ochrona i udostępnianie 
zasobów przyrodniczych i kulturowych) 
 
Planowany zakres wsparcia: 
 Wyposażenie parków krajobrazowych, 

rezerwatów związane bezpośrednio  
z czynną ochroną przyrody. 

 Tworzenie centrów ochrony 
bioróżnorodności.  

 Infrastruktura związana z ochroną siedlisk 
przyrodniczych i gatunków. 

 Wykorzystanie i udostępnienia lokalnych 
zasobów przyrodniczych (np. na cele 
turystyczne). 

 Rozbudowa ośrodków edukacji ekologicznej, 
kampanie informacyjno-edukacyjne. 

 Ochrona zabytków nieruchomych wpisanych        
               do wojewódzkiego rejestru wraz  
                                         z ich otoczeniem . 

 

Priorytet 4: 
Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie 
ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa 
 
Planowany zakres wsparcia: 
 Odtwarzanie i zachowanie różnorodności 

biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000. 
 Wsparcie rolników stosujących praktyki 

produkcyjne zapewniające ochronę cennych 
siedlisk przyrodniczych, bioróżnorodności, 
krajobrazu na obszarach wiejskich   

        oraz ochronę wód lub gleb. 
 

Wsparcie w ramach działania LEADER w zakresie: 
 Odbudowy i poprawy stanu dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego wsi. 
 Rozwój infrastruktury turystycznej 

 i rekreacyjnej, oznakowanie miejsc  
lub obiektów atrakcyjnych turystycznie. 

 Gromadzenie oraz udostępnianie informacji 
związanych z turystyką i rekreacją. 

Zasoby i ochrona przyrody 



RPO WD 2014-2020 PROW 2014-2020 

Oś Priorytetowa 3 : 
Gospodarka niskoemisyjna 
 
Planowany zakres wsparcia: 
 
 Zwiększenie efektywności obiektów 

poprzez zmniejszenie strat energii, ciepła, 
wody, zastosowanie w przedsiębiorstwach  
oszczędnych technologii. 

 Wzrost efektywności energetycznej oraz 
udziału OŹE w budynkach publicznych  
i sektorze mieszkaniowym. 

 Infrastruktura służąca wytwarzaniu, 
dystrybucji energii pochodzącej z OŹE. 

 Realizacja planów gospodarki 
niskoemisyjnej (np. wsparcie transportu 
niskoemisyjnego, systemy zarządzania 
ruchem i energią). 

 

Priorytet 5:  
Wspieranie efektywnego gospodarowania 
zasobami i przechodzenia na gospodarkę 
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu  
w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym  
 
Planowany zakres wsparcia: 
 Inwestycje w przedsiębiorstwach, 

gospodarstwach, których efektem 
dodatkowym jest oszczędność wody, energii, 
wykorzystanie produktów ubocznych  
lub odpadowych. 

 Wykorzystanie OŹE, produkcja surowców 
odnawialnych. 

 Redukcja emisji podtlenku azotu i metanu  
z rolnictwa. 

 Poprawa bilansu gazów cieplarnianych  
w wyniku zalesień, schematu programu 
rolnośrodowiskowoklimatycznyego. 

 

Gospodarka niskoemisyjna 
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Oś Priorytetowa 6: 
 Infrastruktura spójności społecznej 
 
Planowany zakres wsparcia: 
 Rozwój infrastruktury, tworzenie 

warunków dla świadczenia wysokiej 
jakości usług medycznych i społecznych.  

 Działania mające na celu poprawę  
oraz ożywienie gospodarcze i społeczne 
zdegradowanych obszarów miejskich  
i wiejskich, gdzie doszło do kumulacji 
negatywnych zjawisk społeczno-
gospodarczych, środowiskowych  
i przestrzennych.  

 
Wsparcie w ramach działania LEADER: 
 
 Inwestycji w infrastrukturę usług 

dla ludności: społeczną, usług 
prozdrowotnych, w zakresie turystyki, 
rekreacji, kultury, dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego. 

Infrastruktura społeczna 
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Oś Priorytetowa 8:  
Rynek pracy 
 

Planowany zakres wsparcia: 
 Podnoszenie, zmiana kwalifikacji osób 

bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 
poprzez szkolenia, kursy, praktyki, 
możliwość zdobycia doświadczenia 
zawodowego w miejscu pracy. 

 Rozwój samozatrudnienia, 
przedsiębiorczości, tworzenia nowych 
miejsc pracy (doradztwo, szkolenia  
oraz usługi finansowo-prawne adresowane 
do osób pragnących rozpocząć własną 
działalność gospodarczą). 

 Wsparcie szkoleniowo-doradcze 
przygotowujące do prowadzenia 
działalności, wspomagające  
w początkowym etapie prowadzenia    
              działalności gospodarczej. 

Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji 
w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 
 Promowanie uczenia się przez całe życie  

oraz szkolenia zawodowe w sektorach rolnym 
 i leśnym.  

 Usługi doradcze związane z efektywnością 
gospodarczą. 

 

Priorytet 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich 
rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie 
rentowności gospodarstw rolnych 
 Premie przyznawane w celu rozwoju małego 

gospodarstwa rolnego lub w związku  
z rozpoczynaniem samodzielnego prowadzenia 
gospodarstwa rolnego. 

 

Wsparcie w ramach działania LEADER w zakresie: 
 Tworzenie warunków umożliwiających podjęcie 

pracy osobom bezrobotnym, tworzenie nowych 
miejsc pracy. 

 Ułatwianie różnicowania działalności  
oraz zakładania nowych, małych 
przedsiębiorstw. 

 

Rynek pracy 
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Oś Priorytetowa 9:  
Włączenie społeczne  
(Aktywna integracja) 
 
Planowany zakres wsparcia: 
 Integracja osób, rodzin wykluczonych  

i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
poprzez aktywizację zawodowo-społeczną. 

 Kompleksowe działania na rzecz integracji 
społeczności marginalizowanych z zakresu 
edukacji, zdrowia, zatrudnienia, pomocy 
społecznej, prowadzące do aktywizacji. 

 Działania rozwojowe na obszarach 
wiejskich, wykorzystujące potencjał 
endogeniczny  obszaru, na rzecz aktywności 
społeczności lokalnych i rozwoju lokalnego. 

 

Priorytet 6: 
Zwiększenie włączenia społecznego, 
ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju 
gospodarczego na obszarach wiejskich,  
w ramach działania Leader: Wspieranie 
lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. 
 
Planowany zakres wsparcia: 
 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

i wzmocnienie kapitału społecznego,  
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 
i wspieranie inicjatyw lokalnych. 

 Działania animacyjne prowadzone przez 
LGD, stymulujące proces rozwoju lokalnego 
i prowadzące do pobudzenia lokalnej 
społeczności, włączanie ich w działania  
na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR.  

 

Włączenie społeczne 



Działania z zakresu odnowy obszarów wiejskich będą wspierane w RPO WD 
2014-2020 sposób horyzontalny, w ramach różnych osi priorytetowych, 
poprzez skierowanie naborów dedykowanych lub w oparciu o preferencje 
określone w niektórych Priorytetach Inwestycyjnych.  
 

Większość z priorytetów zaplanowana została tak, by uwzględniać 
odbiorców na obszarach wiejskich, bądź beneficjentów którzy realizują 
przedsięwzięcia na obszarach wiejskich.  
 

Ponadto w ramach RPO WD 2014-2020 na podstawie przeprowadzonej 
ankiety, zaplanowano wsparcie społeczności lokalnych i rozwoju lokalnego 
obszarów wiejskich w następujących Priorytetach Inwestycyjnych:  
 

 Przedsiębiorstwa i innowacje 

 Środowisko i zasoby 

 Włączenie społeczne 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


