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Założenia – demarkacja KPST vs. TPST:

• Interwencja sektorowa 

• Interwencja społeczna na poziomie krajowym 

• Zaawansowanie technologiczne

• Kompleksowość organizacyjna 

• Kompleksowość finansowa 

• Koordynacja (i ukierunkowanie) interwencji sektorowej i terytorialnej 

ZAŁOŻENIA



MATRYCA INTERWENCJI KPST

Cel interwencji Kierunek działania Typy operacji Typy beneficjentów Źródła finansowania 

Sprawiedliwa 
transformacja 
społeczna – rynek 
pracy i 
społeczności 
regionów 
węglowych

(1.1.) Zapewnienie 
krajowych rozwiązań 
dla skutecznego 
dialogu społecznego
i sprawnej realizacji 
sprawiedliwej 
transformacji 
w regionach 
węglowych 

(1.1.1.) Utworzenie krajowej platformy 
współpracy regionów węglowych – wymiana 
dobrych praktyk, modelowych rozwiązań, 
forum dyskusji w skali międzyregionalnej

(1.1.2.) Opracowanie schematów wsparcia, 
zasad współpracy na poziomie krajowym i 
sposobu ewaluacji działalności lokalnych 
centrów sprawiedliwej transformacji w 
regionach węglowych

(1.1.3.) Przygotowanie propozycji reform dla 
legislacji usprawniających proces 
sprawiedliwej transformacji

(1.1.4) Systemowa budowa zdolności 
administracyjnej i upowszechnianie dobrych 
praktyk dotyczących zarządzaniem procesem 
transformacji i animowaniem społeczności 
lokalnych wśród jednostek samorządu 
terytorialnego w regionach węglowych w 
powiązaniu z działaniami informacyjno-
promocyjnymi 

Administracja centralna (Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska, Ministerstwo 
Aktywów Państwowych, Ministerstwo 
Funduszy i Rozwoju Regionalnego)

Krajowe i regionalne instytucje rynku 
pracy 

Jednostki samorządu terytorialnego z 
regionów węglowych 

Przedsiębiorstwa i ich stowarzyszenia 
z regionów węglowych

Związki zawodowe

Organizacje pozarządowe 
z regionów węglowych

Podmioty ekonomii społecznej 
z regionów węglowych

Instytucje międzynarodowe działające 
w obszarze transformacji 

PODSTAWOWE:

Mechanizm 
Sprawiedliwej 
Transformacji 
(I filar: FST)

KOMPLEMENTARNE: 

POWER+ (EFS)

KPO

NFOŚiGW (?)



MATRYCA INTERWENCJI KPST

Cel interwencji Kierunek działania Typy operacji Typy beneficjentów Źródła finansowania 

Sprawiedliwa 
transformacja 
społeczna – rynek 
pracy 
i społeczności 
regionów 
węglowych

(1.2.) Przygotowanie 

i wdrożenie 

zintegrowanych 

modeli kształcenia 

przez całe życie, w 

tym reorientacji 

zawodowej 

(podniesienie/zmiana 

kwalifikacji/wykształc

enia – praktyka –

praca) wraz z 

instrumentarium 

interwencji na rynku 

pracy, w tym dla 

kobiet z rodzin 

górniczych

1.2.1. Wypracowanie modelowych 

programów kształcenia przez całe 

życie / reorientacji zawodowej 

(nowe kwalifikacje – praktyka –

praca) dla osób odchodzących z 

górnictwa i branż pokrewnych z 

uwzględnieniem aktywizacji 

zawodowej kobiet

1.2.2. Zintegrowane projekty 

pilotażowe wdrażające modelowe 

programy kształcenia przez całe 

życie / reorientacji zawodowej w 

regionach węglowych (kształcenie, 

praktyka, pomoc w poszukiwaniu 

pracy, praca, ewaluacja, ponowna 

reorientacja zawodowa w 

powiązaniu ze zmianą profilu 

przedsiębiorstw, ponownym 

wykorzystaniem obiektów i 

terenów poprzemysłowych)

Administracja centralna (Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska, Ministerstwo Aktywów 

Państwowych, Ministerstwo Funduszy i Rozwoju 

Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju, Pracy 

i Technologii)

Krajowe i wojewódzkie instytucje rynku pracy 

Podmioty działające w branży doskonalenia 

zawodowego i pośrednictwa pracy

Szkoły branżowe, średnie i wyższe

Duże i średnie przedsiębiorstwa (SSP)

Stowarzyszenia przedsiębiorstw (firmy duże, 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), 

samorząd gospodarczy)

Związki zawodowe i ich stowarzyszenia 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia 

Organizacja pozarządowe

Podmioty ekonomii społecznej 

PODSTAWOWE:

Mechanizm 

Sprawiedliwej 

Transformacji (FST, 

InvestEU, EBI) 

KOMPLEMENTARNE:

POWER+ (EFS)

KPO



MATRYCA INTERWENCJI 

Cel interwencji Kierunek 
działania

Typy operacji Typy beneficjentów Źródła finansowania 

Sprawiedliwa 
transformacja 
społeczna – rynek 
pracy 
i społeczności 
regionów 
węglowych

(1.3.) 

Przygotowanie 

modelu kształcenia 

na poziomie 

podstawowym, 

branżowym i 

średnim dla 

potrzeb 

gospodarki 

zeroemisyjnej i 

cyfrowej

(1.3.1.) Wypracowanie nowych profili 

kształcenia dla potrzeb gospodarki 

zeroemisyjnej i cyfrowej wraz z ich 

uwzględnieniem w podstawie 

programowej na poziomie szkolnictwa 

podstawowego, branżowego i średniego

(1.3.2.) Pilotażowe projekty edukacyjne 

(w tym z udziałem partnerów 

zagranicznych) w dziedzinie edukacji 

(podstawowej, branżowej, średniej) 

ilustrujące szanse rozwoju zawodowego 

w gospodarce zeroemisyjnej i cyfrowej

(1.3.3.) Zintegrowane doradztwo 

zawodowe na poziomie szkoły 

podstawowej, branżowej i średniej 

profilujące zainteresowania uczniów do 

potrzeb gospodarki zeroemisyjnej i 

cyfrowej

Administracja centralna (Ministerstwo Edukacji i 

Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 

Ministerstwo Aktywów Państwowych, Rozwoju 

Pracy i Technologii, Ministerstwo Rozwoju, Pracy 

i Technologii)

Instytucje oświatowe na poziomie krajowym i 

regionalnym

Stowarzyszenia instytucji B+R

Stowarzyszenia przedsiębiorstw (firmy duże, mikro, 

małe i średnie przedsiębiorstwa), samorząd 

gospodarczy 

Stowarzyszenia organizacji pozarządowych

Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego 

Krajowe i regionalne instytucje rynku pracy

Stowarzyszenia gmin z regionów górniczych

Towarzyszenia instytucji otoczenia biznesu

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich 

związki i stowarzyszenia

Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy 

PODSTAWOWE: 

Mechanizm 

Sprawiedliwej 

Transformacji (I filar 

FST) 

KOMPLEMENTARNE: 

POWER+ (EFS)

KPO 

NFOŚiGW(?)



MATRYCA INTERWENCJI KPST

Cel interwencji Kierunek 
działania

Typy operacji Typy beneficjentów Źródła finansowania 

Skuteczna 

transformacja 

gospodarcza –

dywersyfikacja 

sektorów na rzecz 

wzmocnienia 

potencjału 

zatrudnienia

(2.1.) Zwiększenie 

zdolności 

absorpcyjnych 

tradycyjnych 

przedsiębiorstw 

w powiązaniu 

z sektorem B+R

(2.1.1.) Współpraca – wspólne projekty 

przedsiębiorstw, sektora B+R, nauki 

w zakresie dywersyfikacji działalności 

gospodarczej – działania badawczo-

wdrożeniowe, transfer technologii

(2.1.2.) Usługi szkoleniowe, 

konsultingowe, w tym opracowanie 

ekspertyz na rzecz wdrożeń 

wynikających z 2.1.1

Administracja centralna 

(Ministerstwo Aktywów 

Państwowych, Ministerstwo 

Klimatu i Środowiska, 

Ministerstwo Funduszy i Rozwoju 

Regionalnego, Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy 

i Technologii, Ministerstwo 

Edukacji i Nauki)

Duże i średnie przedsiębiorstwa 

(SSP)

Konsorcja badawczo-

wdrożeniowe: duże i średnie 

przedsiębiorstwa (SSP), sektor 

B+R, wybrane jednostki 

szkolnictwa wyższego

PODSTAWOWE: 

Mechanizm Sprawiedliwej 

Transformacji (FST, InvestEU, EBI) 

KOMPLEMENTARNE:

FENG (EFRR)

POWER+ (EFS)

KPO 

POIŚ+ (EFRR)

HORYZONT

EUROPA

LIFE

Fundusze ETS (modernizacyjny 

I innowacyjny)

NFOŚiGW



MATRYCA INTERWENCJI KPST

Cel interwencji Kierunek 
działania

Typy operacji Typy beneficjentów Źródła finansowania 

Skuteczna 

transformacja 

gospodarcza –

dywersyfikacja 

sektorów na rzecz 

wzmocnienia 

potencjału 

zatrudnienia

(2.2.) Zmiana wraz 

z 

unowocześnienie

m profilu 

działalności w 

dotychczasowych 

sektorach 

tradycyjnych –

zrewitalizowane/n

owe łańcuchy 

wartości

(2.2.1.) Inwestycje w nowe moce 

produkcyjne służące dywersyfikacji 

działalności gospodarczej i wzmocnieniu 

potencjału zatrudnienia w kontekście 

gospodarki zeroemisyjnej i cyfryzacji 

(wykazanie efektu zatrudnieniowego w 

dużych przedsiębiorstwach)

(2.2.2.) Inwestycje w tworzenie nowych 

przedsiębiorstw (spółki celowe, start-

upy) i nowych miejsc pracy –

współpraca przedsiębiorstw, sektora 

B+R, otoczenia biznesu) 

(2.2.3.) Zintegrowane projekty 

gospodarcze ukierunkowane na rozwój 

nowych branż, angażujące podmioty 

szczebla centralnego i regionalnego 

i/lub lokalnego na rzecz zapewnienia 

miejsc pracy dla osób odchodzących z 

sektorów tradycyjnych

Administracja centralna (Ministerstwo 

Aktywów Państwowych, Ministerstwo 

Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy 

i Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy 

i Technologii)

Przedsiębiorstwa, w tym spółki celowe oraz 

start-upy wydzielone z dotychczasowych 

dużych i średnich przedsiębiorstw sektora 

tradycyjnego (SSP)

Duże i średnie przedsiębiorstwa (SSP)

Konsorcja badawczo-wdrożeniowe: 

przedsiębiorstwa (SSP), sektor B+R, wybrane 

jednostki szkolnictwa wyższego, instytucje 

otoczenia biznesu

PODSTAWOWE

Mechanizm Sprawiedliwej 

Transformacji (FST, 

InvestEU, EBI) 

KOMPLEMENTARNE:

FENG (EFRR)

POWER+ (EFS)

KPO 

POIŚ+ (EFRR)

HORYZONT

EUROPA

LIFE

Fundusze ETS 

(modernizacyjny 

i innowacyjny) 

NFOŚiGW



MATRYCA INTERWENCJI KPST

Cel interwencji Kierunek 
działania

Typy operacji Typy beneficjentów Źródła finansowania 

Modelowa 

transformacja 

środowiskowa na 

rzecz gospodarki 

zeroemisyjnej 

tworzącej nowe 

miejsca pracy

(3.1.) 

Upowszechnienie 

modelowych 

rozwiązań 

w zakresie 

odnawialnych 

źródeł energii

(3.1.1.) Testowanie i wdrażanie 

modelowych - innowacyjnych 

różnorodnych rozwiązań w zakresie 

odnawialnych źródeł energii (badania 

wdrożeniowe/aplikacyjne, transfer 

wiedzy, inwestycje)

(3.1.2) Kompleksowe projekty mające 

na celu przeciwdziałanie ubóstwu 

energetycznemu (audyty energetyczne, 

celowane inwestycje, szkolenia, dopłaty 

do paliwa lub wkłady rzeczowe)

Administracja centralna (Ministerstwo 

Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy 

i Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo 

Aktywów Państwowych Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy 

i Technologii, Ministerstwo Edukacji i Nauki)

Partnerstwa wielosektorowe: 

− duże i średnie przedsiębiorstwa (SSP)

− sektor B+R

− jednostki szkolnictwa wyższego 

− instytucje otoczenia biznesu

− stowarzyszenia i związki jednostek 

samorządu terytorialnego

− społeczności energetyczne (klastry 

energii, prosument zbiorowy)

PODSTAWOWE:

Mechanizm Sprawiedliwej 

Transformacji (FST, 

InvestEU, EBI) 

KOMPLEMENTARNE:

FENG (EFRR)

KPO 

POIŚ+ (EFRR)

HORYZONT

EUROPA

LIFE

Fundusze ETS 

(modernizacyjny 

I innowacyjny)

NFOŚiGW



MATRYCA INTERWENCJI KPST

Cel interwencji Kierunek działania Typy operacji Typy beneficjentów Źródła finansowania 

Modelowa 

transformacja 

środowiskowa na 

rzecz gospodarki 

zeroemisyjnej 

tworzącej nowe 

miejsca pracy

(3.2.) 

Upowszechnienie 

modelowych 

rozwiązań 

w zakresie 

materiałów i 

rozwiązań 

energooszczędnych

(3.2.1.) Testowanie i wdrażanie 

modelowych - innowacyjnych 

rozwiązań w zakresie 

energooszczędnego budownictwa 

(badania wdrożeniowe, transfer 

wiedzy, inwestycje, działania 

edukacyjne / szkoleniowe)

(3.2.2.) Dofinansowanie krajowych 

programów wspierające poprawę 

efektywności energetycznej 

budynków oraz wymianę źródeł ciepła 

w regionach węglowych (redukcja 

ubóstwa energetycznego przez wyższy 

poziomem dofinansowania inwestycji 

w regionach węglowych)

Administracja centralna (Ministerstwo 

Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy 

i Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo 

Aktywów Państwowych Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy 

i Technologii, Ministerstwo Edukacji i Nauki)

Partnerstwa wielosektorowe:

− instytucje otoczenia biznesu

− sektor B+R

− jednostki szkolnictwa wyższego

− stowarzyszenia i związki jednostek 

samorządu terytorialnego

− duże i średnie przedsiębiorstwa (SSP)

− parki technologiczne, parki naukowo-

technologiczne, parki przemysłowe 

− spółdzielnie i wspólnoty energetyczne

PODSTAWOWE:

Mechanizm Sprawiedliwej 

Transformacji (FST, 

InvestEU, EBI)

KOMPLEMENTARNE:

FENG (EFRR)

KPO

POIŚ+ (EFRR)

HORYZONT

EUROPA

LIFE

Fundusze ETS 

(modernizacyjny 

i innowacyjny)

NFOŚiGW



MATRYCA INTERWENCJI KPST

Cel interwencji Kierunek działania Typy operacji Typy beneficjentów Źródła finansowania 

Modelowa 

transformacja 

środowiskowa na 

rzecz gospodarki 

zeroemisyjnej 

tworzącej nowe 

miejsca pracy

(3.3.) 

Upowszechnienie 

rozwiązań z zakresu 

gospodarki obiegu 

zamkniętego

(3.3.1.) Testowanie i wdrażanie 

modelowych - innowacyjnych 

rozwiązań gospodarki obiegu 

zamkniętego (badania 

wdrożeniowe/aplikacyjne, transfer 

wiedzy, inwestycje, działania 

edukacyjne / szkoleniowe)

Administracja centralna (Ministerstwo 

Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy 

i Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo 

Aktywów Państwowych Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy 

i Technologii, Ministerstwo Edukacji i Nauki)

Partnerstwa wielosektorowe:

− stowarzyszenia i związki jednostek 

samorządu terytorialnego

− duże i średnie przedsiębiorstwa (SSP)

− sektor B+R

− jednostki szkolnictwa wyższego 

− instytucje otoczenia biznesu

− stowarzyszenia branżowe 

przedsiębiorstw

PODSTAWOWE:

Mechanizm Sprawiedliwej 

Transformacji (FST, 

InvestEU, EBI) 

KOMPLEMENTARNE:

FENG (EFRR)

POWER+ (EFS)

KPO 

POIŚ+ (EFRR)

HORYZONT

EUROPA

LIFE

Fundusze ETS 

(modernizacyjny 

I innowacyjny)

NFOŚiGW



MATRYCA INTERWENCJI KPST

Cel interwencji Kierunek działania Typy operacji Typy beneficjentów Źródła finansowania 

Modelowa 

transformacja 

środowiskowa na 

rzecz gospodarki 

zeroemisyjnej 

tworzącej nowe 

miejsca pracy

(3.4.) Przygotowanie 

terenów i obiektów 

poprzemysłowych do 

ponownego 

wykorzystania

(3.4.1.) Szczegółowa inwentaryzacja terenów i 

obiektów poprzemysłowych na poziomie 

krajowym (baza krajowa – wraz z wskazaniem, 

rodzajów i skali zanieczyszczeń, potencjalnych 

funkcji, działań i kosztów niezbędnych do 

ponownego wykorzystania) (m.in. obiekty 

zabytkowe/symboliczne, do ponownego 

wykorzystania, do wyburzenia)

(3.4.2.) Opracowanie modelu zarządzania terenami 

i obiektami poprzemysłowymi (zasady rekultywacji 

/ remediacji / dekontaminacji, przekazywania na 

rzecz zainteresowanych samorządów lokalnych vs. 

sprzedaży na zasadach komercyjnych) wraz z 

propozycjami reform dla legislacji

(3.4.3.) Pilotażowe projekty wdrożeniowe w 

dziedzinie ponownego wykorzystania terenów i 

obiektów poprzemysłowych (badania, wdrożenia, 

inwestycje, szkolenia)

(3.4.4.) Opracowanie systemowych rozwiązań w 

zakresie likwidacji/ograniczenia skutków 

działalności kopalń odkrywkowych i węgla 

kamiennego, w tym przywracania właściwych 

stosunków wodnych, także na terenach 

sąsiadujących z regionami węglowymi

Administracja centralna 

(Ministerstwo Aktywów 

Państwowych, Ministerstwo 

Klimatu i Środowiska, 

Ministerstwo Funduszy 

i Rozwoju Regionalnego)

Partnerstw wielosektorowe:

− sektor B+R

− jednostki szkolnictwa 

wyższego

− SRK lub inne podmioty 

wynikające z 3.4.2

− jednostki samorządu 

terytorialnego

− duże i średnie 

przedsiębiorstwa (SSP)

− stowarzyszenia branżowe 

przedsiębiorstw

− instytucje otoczenia 

biznesu

PODSTAWOWE: 

Mechanizm Sprawiedliwej 

Transformacji (FST, 

InvestEU, EBI)

KOMPLEMENTARNE:

FENG (EFRR)

KPO 

POIŚ+ (EFRR)

EUROPA

LIFE

Fundusze ETS 

(modernizacyjny 

I innowacyjny)

NFOŚiGW



MATRYCA INTERWENCJI KPST

Cel interwencji Kierunek działania Typy operacji Typy beneficjentów Źródła finansowania 

Modelowa 

transformacja 

środowiskowa na 

rzecz gospodarki 

zeroemisyjnej 

tworzącej nowe 

miejsca pracy

(3.5.) 

Upowszechnienie 

rozwiązań w zakresie 

adaptacji obszarów 

zurbanizowanych do 

zmian klimatu 

(3.5.1.) Testowanie i wdrażanie modelowych 

rozwiązań na rzecz adaptacji obszarów 

zurbanizowanych do zmian klimatu (badania, 

wdrożenia, transfer wiedzy, inwestycje m.in. w 

zakresie niebieskiej gospodarki oraz zielonej 

infrastruktury, działania edukacyjne, szkoleniowe)

Administracja centralna 

(Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska, Ministerstwo 

Funduszy i Rozwoju 

Regionalnego, Ministerstwo 

Edukacji i Nauki)

Partnerstwa wielosektorowe:

− stowarzyszenia i związki 

jednostek samorządu 

terytorialnego

− organizacje pozarządowe

− sektor B+R

− jednostki szkolnictwa 

wyższego

− duże i średnie 

przedsiębiorstwa (SSP)

PODSTAWOWE:

Mechanizm Sprawiedliwej 

Transformacji (FST, 

InvestEU, EBI)

KOMPLEMENTARNE:

FENG (EFRR)

KPO 

POIŚ+ (EFRR)

HORYZONT

EUROPA

LIFE

Fundusze ETS 

(modernizacyjny 

I innowacyjny)

NFOŚiGW



MATRYCA INTERWENCJI KPST

Cel interwencji Kierunek działania Typy operacji Typy beneficjentów Źródła finansowania 

Modelowa 

transformacja 

środowiskowa na 

rzecz gospodarki 

zeroemisyjnej 

tworzącej nowe 

miejsca pracy

(3.6.) Inicjowanie 

rozwiązań w zakresie 

nisko-

i zeroemisyjnego 

transportu 

(3.6.1.) Testowanie i wdrażanie 

modelowych rozwiązań na rzecz nisko-

/ zeroemisyjnego transportu (badania, 

wdrożenia, transfer wiedzy, inwestycje, 

działania edukacyjne, szkoleniowe)

Administracja centralna (Ministerstwo 

Klimatu i Środowiska, Ministerstwo 

Funduszy i Rozwoju Regionalnego, 

Ministerstwo Aktywów Państwowych, 

Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo 

Edukacji i Nauki)

Partnerstwa wielosektorowe:

− operatorzy transportu publicznego

− stowarzyszenia i związki jednostek 

samorządu terytorialnego

− przedsiębiorstwa

− sektor B+R

− jednostki szkolnictwa wyższego

PODSTAWOWE:

Mechanizm Sprawiedliwej 

Transformacji (FST, 

InvestEU, EBI)

KOMPLEMENTARNE:

FENG (EFRR)

KPO 

POIŚ+ (EFRR)

HORYZONT

EUROPA

LIFE

Fundusze ETS 

(modernizacyjny 

I innowacyjny)

NFOŚiGW

RPO(?)
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