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o tranSPorcie
Rozwiniemy połączenia 
drogowe i kolejowe
Zatroszczymy się o komfort 
podróżujących i ich bezpieczeństwo 

o zatrudnieniu
Ułatwimy osobom niepracującym  
wejście na rynek pracy
Sfinansujemy rozwój 
kompetencji pracownikom firm
Stworzymy nowe miejsca  
opieki nad dziećmi

o włączeniu  
SPołecznym
Będziemy wspierać instytucje 
pomagające osobom w trudnej 
sytuacji 
Podniesiemy jakość usług 
świadczonych na rzecz osób 
niesamodzielnych
Ułatwimy rozwój  
ekonomii społecznej
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o edukacji 
Rozszerzymy ofertę zajęć  
dla dzieci i młodzieży
Wzbogacimy ofertę szkolnictwa 
zawodowego
Umożliwimy osobom dorosłym 
zdobywanie nowych kwalifikacji

o PrzeStrzeni  
wokół naS
Odnowimy przestrzeń 
publiczną w miastach 
i małych miejscowościach
Uatrakcyjnimy wygląd zewnętrzny 
budynków użyteczności publicznej

o zdrowiu
Zmodernizujemy  
infrastrukturę szpitali 
Poprawimy dostępność i jakość 
usług w ochronie zdrowia
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o innowacjach
Wesprzemy regionalne ośrodki 
innowacji oraz infrastrukturę 
badawczą jednostek naukowych
Ułatwimy przedsiębiorcom 
prowadzenie prac badawczo-
rozwojowych w swoich firmach
Wybudujemy nowoczesny ośrodek 
popularyzowania nauki i innowacji

o cyfryzacji
Polepszymy jakość i dostępność  
e-usług publicznych
Pomożemy rozwinąć elektroniczną 
administrację

o PrzedSięBiorcach
Zagwarantujemy dostęp  
do kapitału i usług doradczych 
dla firm
Zadbamy o rozwój stref  
aktywności gospodarczej
Pomożemy wejść na rynki 
zagraniczne
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o czyStym Powietrzu
Zwiększymy wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii
Poprawimy efektywność 
energetyczną budynków
Ograniczymy emisję zanieczyszczeń 
dzięki ekologicznemu transportowi 
publicznemu i wymianie pieców 
węglowych

o środowiSku
Zainwestujemy w sektor gospodarki 
odpadami i kanalizację
Podniesiemy poziom 
bezpieczeństwa w zakresie 
zarządzania powodziowego 
i zabezpieczenia przed osuwiskami 
Doposażymy służby ratownicze

o kulturze i turyStyce
Zadbamy o zabytki  
i różnorodność przyrodniczą
Wzmocnimy ofertę 
kulturalną regionu
Wykorzystamy potencjał uzdrowisk
Rozbudujemy szlaki  
turystyczne 
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