ZAKRES OPERACJI W RAMACH PS WPR:
1) rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki, a w szczególności:
a. podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,
b. rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej,
c. rozwijanie przedsiębiorstw społecznych.
2) rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych w szczególności w zakresie:
a. gospodarstw agroturystycznych,
b. zagród edukacyjnych,
c. gospodarstw opiekuńczych.
3) rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych,
4) poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności, z wyłączeniem inwestycji produkcyjnych oraz operacji w zakresach wymienionych punktach 1 – 2,
5) przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi,
6) poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej,
7) kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego,
8) włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji (patrz pkt. 10).
ZAKRES OPERACJI Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO +, W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027:
9) edukacja - inicjatywy w obszarze edukacji pozaformalnej, np.: wsparcie różnych form rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie, świadomość i ekspresję
kulturalną, przedsiębiorczość, umiejętności ogólne, wiedzę oraz zainteresowania dzieci i młodzieży poprzez m.in.: warsztaty, zajęcia dodatkowe oraz inne formy wsparcia
wynikające z potrzeb społeczności lokalnych w zakresie edukacji pozaformalnej dzieci i młodzieży,
10) włączenie społeczne - realizacja projektów opartych na aktywizacji i integracji społecznej społeczności lokalnych, w szczególności działania kierowane do osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (oraz ich otoczenia), m.in. aktywizacja społeczna, rozwijaniu kompetencji społecznych i zainteresowań, aktywnych
sposobów spędzania czasu wolnego, budowaniu więzi społecznych, czy wyrównywaniu deficytów społecznych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo,
11) kształcenie ustawiczne - inicjatywy w obszarze kształcenia przez całe życie, m.in.: inicjatywy edukacyjne upowszechniające kształcenie ustawiczne osób dorosłych, służące
aktywizacji w szczególności osób starszych, osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami oraz innych zidentyfikowanych grup w danej społeczności,
ZAKRES OPERACJI Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027:
12) wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w sprawie energii odnawialnej, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju wsparcie zostanie przeznaczone na inwestycje polegające na budowie i rozbudowie, zakupie i montażu infrastruktury do wytwarzania, dystrybucji i magazynowania
(na potrzeby danego źródła) energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii wraz z podłączeniem do sieci (m.in. z wiatru, promieniowania słonecznego,
aerotermalna, geotermalna, hydrotermalna, hydroenergia, energia otrzymywana z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów),
13) wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, odporności, z uwzględnieniem podejścia
ekosystemowego – działanie związane ze skutkami zmian klimatu i skierowane na zapobieganie występowaniu nagłych powodzi, oraz adaptacji do zmian klimatu poprzez,
wspierane będą także inwestycje dot. retencjonowania wody i ograniczające skutki susz i powodzi, wsparcie uzyskają także inwestycje z zakresu budowy, przebudowy lub
remontu urządzeń wodnych i infrastruktury hydrotechnicznej mających szczególne znaczenie z punktu widzenia skutecznego zarzadzania, przeciwdziałania i ograniczania
skutków suszy (np.: kanały, rowy, wały przeciwpowodziowe, suche zbiorniki – poldery), a także inwestycje związane z budową kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami
retencyjnymi, umożliwiające ponowne wykorzystanie wód opadowych, m.in. do nawadniania terenów zielonych i celów komunalnych. W ramach powyższego celu
wspierane będą także działania polegające na wyposażeniu jednostek służb ratowniczych (w systemie KSRG lub ubiegających się włączenie do tego systemu) w sprzęt
niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, dzięki czemu zostanie zapewniona skuteczniejsza i efektywniejsza pomoc mieszkańcom regionu
w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych.

