
21 012 500              27 012 500 €

1
Wsparcie promocji i internacjonalizacji przedsiębiorstw, w 

tym promocja gospodarki regionalnej
EFRR                           8 750 000    12 500 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnoślaskiego/Departament 

Gospodarki/Wydział Rozwoju 

Gospodarczego

Zapewniona zostanie zgodność z 

warunkiem podstawowym do CP 1, 

korelacji z RIS, regułami dot. pp, a 

także zasadami dotyczącymi forma 

wsparcia dedykowanych 

instrumentom wsparcia.

CP 1/cel szczegółowy: (iii) wzmacnianie 

trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP 

oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym 

poprzez inwestycje produkcyjne;

2 Dolnośląski bon na innowacje EFRR                           7 878 750    8 250 000 € jst, IOB, jednostki naukowe

Formuła grantowa - beneficjentem 

projektów w przedsięwzięciu są 

grantodawcy przekazujący granty 

przedsiębiorstwom, możliwa 

formuła partnerska - grantodawcą 

kilku partnerów 

CP 1/cel szczegółowy: (i) rozwijanie i 

wzmacnianie zdolności badawczych i 

innowacyjnych oraz wykorzystywanie 

zaawansowanych technologii;

Cel Polityki/ cel szczegółowyNazwa przedsięwzięcia Fundusz
Beneficjent/ grupa 

beneficjentów

Szacunkowa 

wartość całkowita 

(EUR)

Cel Polityki 1 (MŚP, innowacje, B+R, inteligentne specjalizacje, technologie informacyjno-komunikacyjne, e-usługi)

SUMA CP1

Załącznik nr 10 Wykaz przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach Programu Regionalnego

Warunki realizacjiLp.
Szacunkowa wartość 

dofinansowania UE 

(EUR)*



3

Transformacja cyfrowa administarcji publicznej szczebla 

wojewódzkiego poprzez zwiększenie cyfrowych zasobów 

informacyjnych oraz e-usług publicznych Geoportalu Dolny 

Śląsk

EFRR                           3 858 750    5 512 500 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego,

Dolnośląskie Biuro Geodezji i 

Terenów Rolnych we Wrocławiu,  

Instytut Rozwoju Terytorialnego/ 

Zgodnie z unijną Dyrektywą 

2007/2/WE ustanawiającą 

infrastrukturę informacji 

przestrzennej we Wspólnocie 

Europejskiej (INSPIRE).

Zgodnie z przepisami krajowymi, w 

szczególności: ustawą o 

infrastrukturze informacji 

przestrzennej, ustawą Prawo 

geodezyjne i kartograficzne.

Zgodnie ze Strategią Województwa 

Dolnośląskiego do roku 2030.

CP1/cel szczegółowy: (ii) czerpanie 

korzyści z cyfryzacji dla obywateli, 

przedsiębiorstw, organizacji badawczych i 

instytucji publicznych;

4 Innowacyjny Dolny Śląsk EFRR                              525 000    750 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/Departament 

Gospodarki/Wydział Rozwoju 

Gospodarczego

Zapewniona zostanie zgodność z 

warunkiem podstawowym do CP 1, 

korelacji z RIS, regułami dot. pp, a 

także zasadami dotyczącymi forma 

wsparcia dedykowanych 

instrumentom wsparcia.

CP1/cel szczegółowy: (iv) rozwijanie 

umiejętności na rzecz inteligentnej 

specjalizacji, transformacji przemysłowej i 

przedsiębiorczości

             122 240 380    205 204 114 €

1 Budowa zeroenergetycznego budynku administracyjnego EFRR                           4 900 000    37 575 000 € UMWD

Budynek podlegający JST 

(Samorządu Województwa) zgodnie 

z linią demarkacyjną moze być 

wspierany z poziomu regionalnego.

CP 2/cel szczegółowy: (i) wspieranie 

efektywności energetycznej i redukcji 

emisji gazów cieplarnianych;

2

Dolnośląska Cyklostrada –  rozwój zeroemisyjnej mobilności 

rowerowej poprzez budowę sieci głównych tras 

rowerowych łączących najważniejsze ośrodki regionu. 

EFRR                      117 340 380    167 629 114 €

Projekt realizowany przez Samorząd 

Województwa Dolnośląskiego we 

współpracy z  JST/IRT

Przedsięwzięcie zgodne jest z 

polityką regionalną (Strategia 

rozwoju województwa 

dolnośląskiego 2030, Dolnośląska 

polityka rowerowa).

CP2/cel szczegółowy: (vii) wzmacnianie 

ochrony i zachowania przyrody, 

różnorodności biologicznej oraz zielonej 

infrastruktury, w tym na obszarach 

miejskich, oraz ograniczanie wszelkich 

rodzajów zanieczyszczenia;

             539 464 782           773 274 743    

1

Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany 

Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 

(rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. 

Buforowa)

EFRR                        29 609 364    42 299 092 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

Cel Polityki 3 (transport drogowy i kolejowy)

Przedsięwzięcia wynikające z 

opracowywanego Planu 

transportowego, wypełniającego 

warunek podstawowy 3.1 na 

poziomie regionalnym - 

Kompleksowe planowanie 

transportu na odpowiednim 

poziomie. 

Cel Polityki 2 (dostosowanie do zmian klimatu, bioróżnorodność, niska emisja, termomodernizacja, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami, wodno-ściekowa, kanalizacja, gospodarka obiegu 

zamkniętego, mobilność miejska (niskoemisyjne autobusy, ścieżki rowerowe), park&ride)

 SUMA CP3 

 SUMA CP2  



2

Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na 

odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnicą Góry w 

zakresie: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 323 - jako kontynuacja budowy przepraw 

przez Odrę

EFRR                        10 675 000    15 250 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

3

Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa obwodnicy 

Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Piławie Górnej 

do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów 

Chłopskich w Dzierżoniowie) - etap III

EFRR                        16 100 000    23 000 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

4
Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 335
EFRR                           8 400 000    12 000 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

5
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości 

Chełm (obejście)
EFRR                           2 922 500    4 175 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;
Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich w ramach                                         -      Projekt realizowany przez Samorząd 
Przebudowa odcinków dróg wojewódzkich w ramach 

modernizacji systemu dróg na terenie województwa 

Dolnośląskiego:

                                        -      

DW 346 Środa Śląska (DK 94) - Kąty Wrocławskie (A-4) od ok 

km 0+000 do km 23+194
                       10 325 000    14 750 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

DW 346 Kąty Wrocławskie (A-4) - Wierzbice (DK 8) od ok km 

23+143 do km 36+194
                          4 987 500    7 125 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

DW 346 Wierzbice (DK 8) - Stary Śleszów (DW 395) od ok km 

36+194 do km 50+234
                          5 775 000    8 250 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

DW 346 Stary Śleszów (DW 395) - Godzikowice (DK 94) od 

ok km 50+234 do km 66+764
                          4 025 000    5 750 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

Przedsięwzięcia wynikające z 

opracowywanego Planu 

transportowego, wypełniającego 

warunek podstawowy 3.1 na 

poziomie regionalnym - 

Kompleksowe planowanie 

transportu na odpowiednim 

poziomie. 

6 EFRR



DW 382 Jawor - Ząbkowice Śląskie, dawna DW 374: od km 

około 0+000 do km około 22+822 i DW 382 od km około 

0+000 do km około 52+200

                       17 150 000    24 500 000 €

DW 382 Ząbkowice Śląskie - granica wojewodztwa 

dolnośląskiego i opolskiego od km około 52+200 do km 

około 71+878

                          5 600 000    8 000 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

7

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku 

Niechlów - Załęcze (do granicy województwa -węzeł Rawicz 

S5)

EFRR                        14 000 000    20 000 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

8
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku Ścinawa- 

Oleśnica
EFRR                        14 000 000    20 000 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

9
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Lwówek 

Śląski - Pasiecznik
EFRR                        26 899 706    38 428 151 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

10 Budowa obwodnicy Boguszowa Gorce EFRR                        17 000 000    24 375 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

11 Rewitalizacja linii kolejowej 303 Duninów - Chocianów EFRR                           1 115 447    1 960 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

12
Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336  na odcinku Gryfów 

Śląski - Mirsk - Świeradów, Etap II Mirsk - Świeradów Zdrój
EFRR                           4 312 000    6 160 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

Przedsięwzięcia wynikające z 

opracowywanego Planu 

transportowego, wypełniającego 

warunek podstawowy 3.1 na 

poziomie regionalnym - 

Kompleksowe planowanie 

transportu na odpowiednim 

poziomie. 

6 EFRR



13
Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 na odcinku Niemcza - 

Łagiewniki -etap I (B)
EFRR                           1 037 575    1 925 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

14
Rewitalizacja linii kolejowej nr 310 na odcinku Łagiewniki - 

Kobierzyce - etap II
EFRR                           8 536 586    15 000 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

15
Rewitalizacja linii kolejowej nr 319 na odcinku Łagiewniki - 

Kondratowice - Strzelin 
EFRR                           7 000 000    12 300 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

16
Rewitalizacja linii kolejowej nr 284 na odcinku  Jerzmanice 

Zdrój - Lwówek Śląski
EFRR                        14 000 000    24 600 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

17
Rewitalizacja linii kolejowej nr 340 i 308 na odcinku Jelenia 

Góra- Mysłakowice- Karpacz
EFRR                        12 662 602    22 250 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

18
Rewitalizacja linii kolejowej nr 345 i 308 na odcinku 

Mysłakowice- Kowary-Kamienna Góra
EFRR                        21 483 740    37 750 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

Przedsięwzięcia wynikające z 

opracowywanego Planu 

transportowego, wypełniającego 

warunek podstawowy 3.1 na 

poziomie regionalnym - 

Kompleksowe planowanie 

transportu na odpowiednim 

poziomie. 



19
Rewitalizacja linii kolejowej nr 372 na odcinku  Bojanowo- 

Góra Śląska
EFRR                        14 227 643    25 000 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

20

Elektryfikacja i zabudowa mijanki kolejowej wraz z 

zabudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii 

326 Wrocław Psie Pole - Trzebnica 

EFRR                           9 625 000    16 912 500 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

21 Rewitalizacja linii kolejowej Srebrna Góra- Bielawa EFRR                           5 691 057    10 000 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

22

Rewitalizacja linii kolejowej nr 308 na odcinku Jelenia Góra - 

Mysłakowice - Kowary Górne oraz 340 na odcinku 

Mysłakowice - Karpacz, etap II - elektryfikacja odcinków: 

Jelenia Góra - Mysłakowice - Kowary Górne oraz 

Mysłakowice - Karpacz

EFRR                        10 955 285    19 250 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

23

Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336  na odcinku Gryfów 

Śląski - Mirsk - Świeradów, Etap III elektryfikacja odcinka 

Gryfów Śląski - Świeradów-Zdrój

EFRR                           6 046 748    10 625 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

24

Rewitalizacja układu torowego w obrębie równi stacyjnej 

do obsługi połączeń kolejowych na stacji Wrocław 

Świebodzki

EFRR                           4 268 293    7 500 000 € DSDiK

Przedsięwzięcia wynikające z 

opracowywanego Planu 

transportowego, wypełniającego 

warunek podstawowy 3.1 na 

poziomie regionalnym - 

Kompleksowe planowanie 

transportu na odpowiednim 

poziomie. 



25
Rewitalizacja linii kolejowej nr 312 Jerzmanowice Zdrój - 

Wojcieszów Górny
EFRR                        13 800 813    24 250 000 € DSDiK

26

Zakup 20 nowych, pięcioczłonowych elektrycznych 

zespołów trakcyjnych i 2 nowych trójczłonowych pojazdów 

z napędem dwusystemowym elektryczno-spalinowym* 

EFRR                        90 632 500    129 475 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/Koleje Dolnośląskie

Przedsięwzięcie wynika z 

opracowywanego Planu 

transportowego, wypełniającego 

warunek podstawowy 3.1 na 

poziomie regionalnym - 

Kompleksowe planowanie 

transportu na odpowiednim 

poziomie.Realizacja możliwa w 

miarę dostępności środków w 

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

27 “Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca” EFRR                        13 125 000    18 750 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

28 Budowa obwodnicy miasta Świdnica EFRR                        28 875 000    41 250 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

29 Budowa obwodnicy miasta Strzegom EFRR                        33 250 000    47 500 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

30 Budowa obwodnicy Złotoryi EFRR                        23 975 000    34 250 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

31
Skomunikowanie A4 z S5 - budowa obwodnicy Obornik 

Śląskich
EFRR                        13 125 000    18 750 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego/DSDiK

CP3/cel szczegółowy: (ii) rozwój i 

udoskonalanie zrównoważonej, odpornej 

na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilności na poziomie 

krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 

poprawę dostępu do TEN-T oraz 

mobilności transgranicznej;

Cel Polityki 4 (sektor zdrowia)



               79 409 830    113 442 614 €

1
Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie ginekologii i 

położnictwa na Dolnym Śląsku 
EFRR                           8 601 128    12 287 325 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego, podmioty lecznicze

CP4/cel szczegółowy: (v) zapewnianie 

równego dostępu do opieki zdrowotnej i 

wspieranie odporności systemów opieki 

zdrowotnej, w tym podstawowej opieki 

zdrowotnej, oraz wspieranie 

przechodzenia od opieki instytucjonalnej 

do opieki rodzinnej i środowiskowej;

2
Zakup wyposażenia nowego szpitala onkologiczno-

pulmonologiczno-hematologicznego we Wrocławiu 
EFRR                        26 250 000    37 500 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego, podmioty lecznicze

CP4/cel szczegółowy: (v) zapewnianie 

równego dostępu do opieki zdrowotnej i 

wspieranie odporności systemów opieki 

zdrowotnej, w tym podstawowej opieki 

zdrowotnej, oraz wspieranie 

przechodzenia od opieki instytucjonalnej 

do opieki rodzinnej i środowiskowej;

3
Budowa budynku oddziałów pediatrycznych przy ulicy 

Sokołowskiego. 
EFRR                           4 133 702    5 905 289 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego, podmioty lecznicze

CP4/cel szczegółowy: (v) zapewnianie 

równego dostępu do opieki zdrowotnej i 

wspieranie odporności systemów opieki 

zdrowotnej, w tym podstawowej opieki 

zdrowotnej, oraz wspieranie 

przechodzenia od opieki instytucjonalnej 

do opieki rodzinnej i środowiskowej;

4

Rozbudowa  Pawilonu  Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala 

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu i Zorganizowanie 

Wojewódzkiego Centrum Chorób Infekcyjnych z siecią 

telemedyczną 

EFRR                           5 250 000    7 500 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego, podmioty lecznicze

CP4/cel szczegółowy: (v) zapewnianie 

równego dostępu do opieki zdrowotnej i 

wspieranie odporności systemów opieki 

zdrowotnej, w tym podstawowej opieki 

zdrowotnej, oraz wspieranie 

przechodzenia od opieki instytucjonalnej 

do opieki rodzinnej i środowiskowej;

Wszystkie projekty z zakresu 

zdrowia, które  zostały zgłoszone do 

współfinansowania w ramach RPO 

WD mają na celu budowanie 

długotrwałej odporności w obszarze 

ochrony zdrowia poprzez poprawę 

dobrostanu zdrowotnego i jakość 

życia wszystkich mieszkańców 

województwa dolnośląskiego, bez 

względu na miejsce zamieszkania i 

będą  zgodne z Krajowym Planem 

Odbudowy i Zwiększenia 

Odporności, Mapami potrzeb 

zdrowotnych, Priorytetami dla 

Regionalnej Polityki Zdrowotnej 

województwa dolnośląskiego, a 

także z Ramami Strategicznymi 

Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia 

na lata 2021-2027 z perspektywą do 

2030 roku  i  celami operacyjnymi 

Narodowego Programu Zdrowia na 

Lata 2021-2025. 

Propozycje z zakresu zdrowia 

ukierunkowane są  na poprawę 

jakości, skuteczności i efektywności 

opieki zdrowotnej poprzez rozwój i 

modernizację infrastruktury 

systemu ochrony zdrowia,  

profilaktykę, promocję zdrowia i 

postaw prozdrowotnych, które to 

są odpowiedzią na potrzeby 

mieszkańców regionu.  

Planowane działania zmierzają do 

wzmocnienia jednostek w zakresie 

dostępności do usług zdrowotnych, 

wsparcia i rozwoju opieki 

koordynowanej, wykorzystania 

nowoczesnych i nowatorskich 

technologii,  wykorzystania narzędzi 

sztucznej inteligencji oraz 

zwiększenia potencjału naukowo-

badawczo-rozwojowego w sektorze 

ochrony zdrowia, co w  

konsekwencji przełoży się na 

skrócenia czasu pobytu pacjentów 

w szpitalach i przekierowanie ich do 

dalszego leczenia w AOS czy POZ 

oraz  wpłynie na zmniejszenie 

kolejek. Wnioskowane projekty 

stwarzają także możliwość 

szybkiego reagowania systemu 

ochrony zdrowia na zagrożenia 

epidemiczne w przyszłości.  

Przy realizacji przedmiotowych 

projektów nie nastąpi mechanizm 

podwójnego finansowanie.

 SUMA CP4 



5

Rozwój wysokospecjalistycznych usług medycznych poprzez 

modernizację placówek ochrony zdrowia i zakup sprzętu 

medycznego

EFRR                           8 225 000    11 750 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego, podmioty lecznicze

CP4/cel szczegółowy: (v) zapewnianie 

równego dostępu do opieki zdrowotnej i 

wspieranie odporności systemów opieki 

zdrowotnej, w tym podstawowej opieki 

zdrowotnej, oraz wspieranie 

przechodzenia od opieki instytucjonalnej 

do opieki rodzinnej i środowiskowej;

6

Poprawa jakości świadczonych usług w zakresie leczenia 

psychiatrycznego na Dolnym Śląsku (Dolnośląskie Centrum 

Zdrowia Psychicznego sp z o.o./Wojewódzki Szpital dla 

Nerwowo i Psychicznie chorych w Lubiążu / Budowa 

Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i 

Młodzieży w Lubinie)

EFRR                        12 250 000    17 500 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego, podmioty lecznicze

CP4/cel szczegółowy: (v) zapewnianie 

równego dostępu do opieki zdrowotnej i 

wspieranie odporności systemów opieki 

zdrowotnej, w tym podstawowej opieki 

zdrowotnej, oraz wspieranie 

przechodzenia od opieki instytucjonalnej 

do opieki rodzinnej i środowiskowej;

7
Przebudowa bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Legnicy
EFRR                           4 375 000    6 250 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego, podmioty lecznicze

CP4/cel szczegółowy: (v) zapewnianie 

równego dostępu do opieki zdrowotnej i 

wspieranie odporności systemów opieki 

zdrowotnej, w tym podstawowej opieki 

zdrowotnej, oraz wspieranie 

przechodzenia od opieki instytucjonalnej 

do opieki rodzinnej i środowiskowej;

8

Przebudowa i adaptacja Wojewódzkiego Centrum 

Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej na potrzeby utworzenia 

transgranicznego centrum kompleksowej rehabilitacji 

pocovidowej 

EFRR                           4 375 000    6 250 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego, podmioty lecznicze

CP4/cel szczegółowy: (v) zapewnianie 

równego dostępu do opieki zdrowotnej i 

wspieranie odporności systemów opieki 

zdrowotnej, w tym podstawowej opieki 

zdrowotnej, oraz wspieranie 

przechodzenia od opieki instytucjonalnej 

do opieki rodzinnej i środowiskowej;

9 Rozwój neuroonkologii w województwie dolnoślaskim EFRR                           3 850 000    5 500 000 €
Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego, podmioty lecznicze

CP4/cel szczegółowy: (v) zapewnianie 

równego dostępu do opieki zdrowotnej i 

wspieranie odporności systemów opieki 

zdrowotnej, w tym podstawowej opieki 

zdrowotnej, oraz wspieranie 

przechodzenia od opieki instytucjonalnej 

do opieki rodzinnej i środowiskowej;

10
Rozwój medycyny robotycznej w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym we Wrocławiu
EFRR                           2 100 000    3 000 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego, podmioty lecznicze

CP4/cel szczegółowy: (v) zapewnianie 

równego dostępu do opieki zdrowotnej i 

wspieranie odporności systemów opieki 

zdrowotnej, w tym podstawowej opieki 

zdrowotnej, oraz wspieranie 

przechodzenia od opieki instytucjonalnej 

do opieki rodzinnej i środowiskowej;

               49 177 401    75 714 067 € SUMA CP4  

Cel Polityki 4 (sektor kultury, turystyki)

Wszystkie projekty z zakresu 

zdrowia, które  zostały zgłoszone do 

współfinansowania w ramach RPO 

WD mają na celu budowanie 

długotrwałej odporności w obszarze 

ochrony zdrowia poprzez poprawę 

dobrostanu zdrowotnego i jakość 

życia wszystkich mieszkańców 

województwa dolnośląskiego, bez 

względu na miejsce zamieszkania i 

będą  zgodne z Krajowym Planem 

Odbudowy i Zwiększenia 

Odporności, Mapami potrzeb 

zdrowotnych, Priorytetami dla 

Regionalnej Polityki Zdrowotnej 

województwa dolnośląskiego, a 

także z Ramami Strategicznymi 

Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia 

na lata 2021-2027 z perspektywą do 

2030 roku  i  celami operacyjnymi 

Narodowego Programu Zdrowia na 

Lata 2021-2025. 

Propozycje z zakresu zdrowia 

ukierunkowane są  na poprawę 

jakości, skuteczności i efektywności 

opieki zdrowotnej poprzez rozwój i 

modernizację infrastruktury 

systemu ochrony zdrowia,  

profilaktykę, promocję zdrowia i 

postaw prozdrowotnych, które to 

są odpowiedzią na potrzeby 

mieszkańców regionu.  

Planowane działania zmierzają do 

wzmocnienia jednostek w zakresie 

dostępności do usług zdrowotnych, 

wsparcia i rozwoju opieki 

koordynowanej, wykorzystania 

nowoczesnych i nowatorskich 

technologii,  wykorzystania narzędzi 

sztucznej inteligencji oraz 

zwiększenia potencjału naukowo-

badawczo-rozwojowego w sektorze 

ochrony zdrowia, co w  

konsekwencji przełoży się na 

skrócenia czasu pobytu pacjentów 

w szpitalach i przekierowanie ich do 

dalszego leczenia w AOS czy POZ 

oraz  wpłynie na zmniejszenie 

kolejek. Wnioskowane projekty 

stwarzają także możliwość 

szybkiego reagowania systemu 

ochrony zdrowia na zagrożenia 

epidemiczne w przyszłości.  

Przy realizacji przedmiotowych 

projektów nie nastąpi mechanizm 

podwójnego finansowanie.



1
Rewitalizacja przestrzeni zabytkowego Młyna papierniczego 

w Dusznikach-Zdroju
EFRR                           2 973 250    5 500 000 €

Muzeum Papiernictwa w 

Dusznikach Zdrój/ Wydział Kultury

Zostanie zapewniona zgodność z 

linią demarkacyjną.

CP4/cel szczegółowy: (vi) wzmacnianie roli 

kultury i zrównoważonej turystyki w 

rozwoju gospodarczym, włączeniu 

społecznym i innowacjach społecznych;

2
Modernizacja Teatru Polskiego we Wrocławiu – Scena 

Główna
EFRR                           5 846 692    10 946 692 €

Teatr Polski we Wrocławiu/ Wydział 

Kultury

Zostanie zapewniona zgodność z 

linią demarkacyjną.

CP4/cel szczegółowy: (vi) wzmacnianie roli 

kultury i zrównoważonej turystyki w 

rozwoju gospodarczym, włączeniu 

społecznym i innowacjach społecznych;

3

Modernizacja Teatru Kameralnego we Wrocławiu wraz z 

zakupem niezbędnego wyposażenia w celu uzyskania 

niższej energochłonności obiektu
EFRR                           3 636 859    6 809 375 €

Teatr Polski we Wrocławiu/ Wydział 

Kultury

Zostanie zapewniona zgodność z 

linią demarkacyjną.

CP4/cel szczegółowy: (vi) wzmacnianie roli 

kultury i zrównoważonej turystyki w 

rozwoju gospodarczym, włączeniu 

społecznym i innowacjach społecznych;

4
Dolnośląska Cyklostrada – rozwój dróg rowerowych na 

terenie Dolnego Śląska
EFRR                        31 470 600    44 958 000 €

Projekt realizowany przez Samorząd 

Województwa Dolnośląskiego we 

współpracy z  JST/IRT

Część tras rowerowych 

przebiegająca poza przyrodniczymi 

obszarami chronionymi,  

finansowana będzie z CP2.

Przedsięwzięcie zgodne jest z 

polityką regionalną (Strategia 

rozwoju województwa 

dolnośląskiego 2030, Dolnośląska 

polityka rowerowa)

CP4/cel szczegółowy: (vi) wzmacnianie roli 

kultury i zrównoważonej turystyki w 

rozwoju gospodarczym, włączeniu 

społecznym i innowacjach społecznych;

5 Szlak kajakowy Nysy Kłodzkiej EFRR                           5 250 000    7 500 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego, gminy, organizacje 

pozarządowe, przedsiębiorcy, 

administracja rządowa 

Zostanie zapewniona zgodność z 

linią demarkacyjną. Projekt będzie 

zgodny z obowiązującą Strategią 

rozwoju województwa 

dolnośląskiego 2030.

CP4/cel szczegółowy: (vi) wzmacnianie roli 

kultury i zrównoważonej turystyki w 

rozwoju gospodarczym, włączeniu 

społecznym i innowacjach społecznych;

               48 851 250    69 787 500 €

Cel Polityki 4 EFS (rynek pracy, włączenie społeczne, aktywizacja zawodowa)

 SUMA CP4 EFS 



1
Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników 

maturalnych uczniów dolnośląskich szkół
EFS                           2 625 000    3 750 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego w partnerstwie z 

uczelniami Wyższymi, DODN i JST 

prowadzącymi szkoły 

ponadpodstawowe - Dolnośląskie 

Powiaty/Departament Spraw 

Społecznych i Rynku Pracy

Zgodność z linią demarkacyjną. CP4/cel szczegółowy: f) 

2
Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym 

„Sprawny Uczeń” 
EFS                           1 181 250    1 687 500 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego, DOPS/Departament 

Spraw Społecznych i Rynku Pracy

Projekt realizowany we współpracy 

z gminami prowadzącymi MOPS i 

GOPS oraz z PCPR, którzy przez 

pośrednictwo DOPS będą 

dostarczać uczestników projektu 

posiadających orzeczenia o 

niepełnsprawności i pomagać w 

weryfikacji kryterium 

dochodowego.

CP4/cel szczegółowy: f) 

3
Dolnośląski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych
EFS                           4 200 000    6 000 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego w partnerstwie z 

Uczelnią Wyższą/Departament 

Spraw Społecznych i Rynku Pracy

CP4/cel szczegółowy: f) 



4

Realizacja programów profilaktycznych w zakresie 

zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i wczesnego ich 

wykrywania oraz edukacja społeczna  

EFS                        12 512 500    17 875 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego, JST, podmioty 

lecznicze

Zostanie zapewniona zgodność z 

warunkami określonymi przez 

Komitet Sterujący do spraw 

koordynacji wsparcia w sektorze 

zdrowia oraz spełnienia warunków 

wynikających z dokumentów 

strategicznych w zakresie ochrony 

zdrowia lub deinstytucjonalizacji. 

Promocja zdrowia oraz rozwój profilaktyki 

i postaw prozdrowotnych w 

społeczeństwie poprzez realizację 

programów profilaktycznych i kampanii 

zdrowotnych - chodzi o medialna 

informację – promocję  działań jakie będą 

podejmowane. Jeżeli nie możemy tego 

robić, to wykreślamy ale jeżeli tak to 

proszę by zostało (Anna Wojtysiak)

5
Partnerstwo na rzecz utworzenia Modelowych Centrów 

Społecznych na Dolnym Śląsku 
EFS                        12 530 000    17 900 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego 

Dolnośląski Ośrodk Polityki 

Społecznej w międzysektorowym 

partnerstwie z  jednostkami 

samorzadu terytorialnego różnego 

szczebla oraz wybranymi NGO i 

biznesem  z terenu Województwa 

Dolnosląskiego. 

W CUS będą realizowane 

zdeinstytucjonalizowane usługi 

społeczne. 

CP4/cel szczegółowy:k) 



6

Rozwój usług opiekuńczych w społeczności lokalnej (w tym 

wytchnieniowych, przerwy regeneracyjnej, opieki 

paliatywnej i usług opiekuńczych) w powiązaniu z usługami 

medycznymi

EFS                        12 040 000    17 200 000 €

Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego w partnerstwie z 

Dolnosląskim Ośrodkiem Polityki 

Społecznej,  jednostkami 

samorzadu terytorialneg oraz 

wybranymi NGO z terenu 

Województwa Dolnosląskiego. 

Projekt realizowany w formie 

zdeinstytucjonalizowanych usług 

społecznych i zdrowotnych.

CP4/cel szczegółowy:k) 

7 Obserwatorium Rynku Pracy EFS                              420 000    600 000 €
Dolnośląski Wojewódzki Urząd 

Pracy

Zostanie zapewniona zgodność z 

linią demarkacyjną.

CP4/cel szczegółowy: b) modernizacja 

instytucji i służb rynków pracy

8 Modernizacja instytucji i służb regionalnego rynku pracy EFS                              525 000    750 000 €
Dolnośląski Wojewódzki Urząd 

Pracy

Zostanie zapewniona zgodność z 

linią demarkacyjną.

CP4/cel szczegółowy: b) modernizacja 

instytucji i służb rynków pracy



9
Podnoszenie kompetencji kadr ośrodków wsparcia 

ekonomii społecznej.
EFS                              350 000    500 000 €

Dolnośląski Ośrodk Polityki 

Społecznej 

Zostanie zapewniona zgodność z 

linią demarkacyjną.

CP4/cel szczegółowy: (h) wspieranie 

aktywnego włączenia społecznego w celu 

promowania równości szans, 

niedyskryminacji i aktywnego 

uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności 

do zatrudnienia, w szczególności grup w 

niekorzystnej sytuacji 

10 Wspieranie gmin w funkcjonowaniu CUS EFS                              262 500    375 000 €
Dolnośląski Ośrodk Polityki 

Społecznej 

Zostanie zapewniona zgodność z 

linią demarkacyjną.

CP4/cel szczegółowy: k) zwiększanie 

równego i szybkiego dostępu do dobrej 

jakości, trwałych i przystępnych cenowo 

usług, w tym usług, które wspierają 

dostęp do mieszkań oraz opieki 

skoncentrowanej na osobie, w tym opieki 

zdrowotnej; modernizacja systemów 

ochrony socjalnej, w tym wspieranie 

dostępu do ochrony socjalnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup 

w niekorzystnej sytuacji; poprawa 

dostępności, w tym dla osób z 

niepełnosprawnościami, skuteczności i 

odporności systemów ochrony zdrowia i 

usług opieki długoterminowej;



11

Projekt w zakresie rozwoju interwencji kryzysowej oraz 

przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie 

(szkolenia, warsztaty, konferencje).

EFS                              262 500    375 000 €
Dolnośląski Ośrodk Polityki 

Społecznej 

Zostanie zapewniona zgodność z 

linią demarkacyjną.

CP4/cel szczegółowy: l) wspieranie 

integracji społecznej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

w tym osób najbardziej potrzebujących i 

dzieci;

12
Działania ośrodka adopcyjnego na rzecz dolnośląskich 

rodzin
EFS                              175 000    250 000 €

Dolnośląski Ośrodk Polityki 

Społecznej 

Zostanie zapewniona zgodność z 

linią demarkacyjną.

CP4/cel szczegółowy: l) wspieranie 

integracji społecznej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

w tym osób najbardziej potrzebujących i 

dzieci;



13

Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji 

społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej  na potrzeby świadczenia usług społecznych w 

społeczności lokalnej.

EFS                           1 225 000    1 750 000 €
Dolnośląski Ośrodk Polityki 

Społecznej 

Zostanie zapewniona zgodność z 

linią demarkacyjną.
CP4/cel szczegółowy:k) 

14 Dolnośląskie perspektywy na pracę w UE EURES EFS                              805 000    1 150 000 €
Zostanie zapewniona zgodność z 

linią demarkacyjną.

Zostanie zapewniona zgodność z 

linią demarkacyjną.

CP4/cel szczegółowy: a) Poprawa dostępu 

do zatrudnienia i działań aktywizujących 

860 156 143            1 264 435 538 €

* realizacja możliwa w miarę dostępności środków w ramach FEDŚ 2021-2027

**  przeliczono po kursie euro 4.0 

RAZEM


