
4,3148

Lp.

Numer i nazwa 

Działania/Poddziała

nia

Planowany termin naboru Wnioskodawcy Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona 

na 

dofinansowan

ie projektów 

w ramach 

konkursów 

EFRR/EFS

w  zł

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczon

a na 

dofinansowa

nie 

projektów w 

ramach 

konkursów 

EFRR/EFS 

w euro

Orientacyjny 

najpóźniejszy 

termin złożenia 

ostatniego 

wniosku o 

płatność 

(miesiąc, rok) - 

ostateczny 

termin zostanie 

określony w 

Regulaminie 

konkursu

kategori

a 

interwen

cji

Instytucj

a 

ogłaszaj

ąca 

konkurs

(wraz z 

hiperłąc

zem do 

strony

instytucj

i)

Dodatkowe informacje

(kwoty w euro)

1.
Poddziałanie 1.2.1 - 

horyzontalne

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie: 

27 kwietnia 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

29 maja 2017 r.

• przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin 

off);

• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami 

naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub 

podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami 

celowymi tworzonymi przez te podmioty;

• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z 

organizacjami  pozarządowymi.

1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć 

działalność B+R:

a)  wydatki  przedsiębiorstw w obszarze badań przemysłowych i 

eksperymentalnych prac rozwojowych:.

b) zakup i dostosowanie do  wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności 

intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej 

wiedzy technicznej)

86 296 000 20 000 000 08.2020 r.

002

062

064

069

101

DIP

2.
Poddziałanie 1.2.1 - 

horyzontalne

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie: 

27 kwietnia 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

29 maja 2017 r.

• przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin 

off);

• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami 

naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub 

podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami 

celowymi tworzonymi przez te podmioty;

• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z 

organizacjami  pozarządowymi.

1.2.B Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw 37 683 500 8 733 545 02.2020 r.

056

057

101

DIP

3.
Poddziałanie 1.4.1 - 

horyzontalne

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie: 

 30 stycznia 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

1 marca 2017 r.

• MŚP;

• Lokalne Grupy Działania (LGD). 

1.4.A Tworzenia nowych modeli biznesowych MSP:

 a) stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, 

mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa 

w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi 

konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa;

b) tworzenie Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych - przy wykorzystaniu 

możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju 

eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

2 296 725 532 290 06.2018 r. 066 DIP

Załącznik do Uchwały nr  3528/V/17  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia    21 marca 2017 r.

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM 

DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020  

NA ROK 2017*

OŚ PRIORYTETOWA 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE

Działanie 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych - nie przewiduje się naboru w 2017 r.

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Działanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości - nie przewiduje się naboru w 2017 r.

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP 

http://www.dip.dolnyslask.pl/
http://www.dip.dolnyslask.pl/
http://www.dip.dolnyslask.pl/


4.
Poddzialanie 1.5.2 - 

ZIT AW

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie: 

 30 czerwca 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

1 września 2017 r.

• MŚP;

• zgrupowania i partnerstwa MŚP;                                                                                                

działające powyżej 2 lat 

1.5.A. Wsparcie innowacyjności  produktowej i procesowej  MSP 12 238 654 2 836 436 12.2019 r.

001

067

069

ZIT AW

6.
Poddziałanie 3.3.1 

Horyzont

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie: 

31 lipca 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

1 września  2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• podmioty publiczne, których właścicielem jest JST 

lub dla których podmiotem założycielskim jest JST; 

• jednostki organizacyjne JST; 

• spóldzielnie mieszkaniowe i wspólnoty 

mieszkaniowe;

• towarzystwa budownictwa społecznego;

• organizacje pozarządowe; 

• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 

organizacyjne; 

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych.

3.3.A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków 

użyteczności publicznej 24 033 436 5 570 000 12.2019 r. 013 DIP 

Konkurs będzie skierowany dla 

projektów o znaczeniu /zasięgu 

wnioskodawcy wykraczającym 

poza obszar ZIT lub poza 

obszar OSI.

5. 43 787 189 10 148 139 06.2020 r.

078

079

081

101

2.1.A Tworzenie lub rozwój (poprawa e-dojrzałości) e-usług publicznych (A2B, 

A2C):

a) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury;

b) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do 

informacji przestrzennej, np. GIS;

c) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie 

bezpieczeństwa kryzysowego;

d) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia;

e) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-

administracji.

2.1.B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych 

(A2A), niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Elementem 

przedsięwzięcia może być tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C):

a) urzędów administracji samorządowej

2.1.C Przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów 

publicznych: 

a) Projekty z zakresu digitalizacji zasobów 

i treści publicznych, np. kulturowych, naukowych będących w posiadaniu instytucji 

szczebla regionalnego i lokalnego służące zapewnieniu powszechnego, otwartego 

dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla 

regionalnego/lokalnego.

b) Projekty służące zapewnieniu powszechnego otwartego dostępu w postaci 

cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ 

lokalnego.

c) Projekty dotyczące stworzenia lub wdrożenia nowych e-usług służących 

zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w 

gminach, powiatach i regionie (open government), w tym także takie, które 

wykorzystują informacje sektora publicznego i/lub inne, istniejące e-usługi

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jst;

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych;

• podmioty lecznicze działające w publicznym 

systemie opieki zdrowotnej; 

• instytucje kultury, ich związki i porozumienia;

• organizacje pozarządowe (w tym organizacje 

turystyczne oraz LGD)

• uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i 

porozumienia;

• jednostki naukowe;

• jednostki badawczo-rozwojowe;

• służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne;

• jednostki organizacyjne Służby Więziennej;

• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż 

wymienione powyżej – dla projektów o zasięgu 

regionalnym;

•porozumienia w/w podmiotów.

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:  

16 stycznia 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

15  lutego 2017 r.

Poddziałanie 2.1.1 - 

horyzontalne

IZ RPO 

WD

Konkurs będzie skierowany do 

beneficjentów z całego 

województwa.

Działanie 2.1 E-usługi publiczne

OŚ PRIORYTETOWA 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - nie przewiduje się naboru w 2017 r.

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP - nie przewiduje się naboru w 2017 r.

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 

Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/


7.
Poddziałanie 3.4.2  

ZIT WrOF

opublikowane ogłoszenia o konkursie: 22 

maja 2017 r.

planowany termin rozpoczecia składania: 

22 czerwca 2017 r.

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst;jednostki 

sektora finansów publicznych, inne niż wymienione 

powyżej;przedsiębiorcy będący zarządcami 

infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie 

transportu zbiorowego na terenach miejskich i 

podmiejskich; organizacje pozarządowe; PGL  Lasy 

Państwowe i jego jednostki organizacyjne

3.4.A a) Zakup oraz modernizacja niskoemisyjnego taboru szynowego i 

autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich
45 000 000 10 429 220 12.2019 43

IZ RPO 

WD ZIT 

WrOF

8.
Poddziałanie 3.4.3 - 

ZIT AJ

opublikowane ogłoszenia o konkursie: 26 

czerwca 2017 r.

 planowany termin rozpoczecia składania: 

26 lipca 2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 

• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż 

wymienione powyżej; 

• przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury 

lub świadczący usługi w zakresie transportu 

zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich; 

• organizacje pozarządowe; 

• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 

organizacyjne.

3.4.A b) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach 

miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet

3.4.A c) Inwestycje związane z systemami zarządzania ruchem i energią

3.4.A d) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach 

miast np. drogi rowerowe, ciągi piesze

7 419 697 1 719 592 12.2019 r.

043

044

090

ZIT AJ

9.
Poddziałanie 3.4.4 - 

ZIT AW

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie: 22 

maja 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków: 22 czerwca 2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 

• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż 

wymienione powyżej; 

• przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury 

lub świadczący usługi w zakresie transportu 

zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich; 

• organizacje pozarządowe; 

• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 

organizacyjne.

3.4.A a) Zakup oraz modernizacja niskoemisyjnego taboru szynowego i 

autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich

3.4.A b) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach 

miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet

3.4.A c) Inwestycje związane z systemami zarządzania ruchem i energią

3.4.A d) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach 

miast np. drogi rowerowe, ciągi piesze

10 842 855 2 512 945 12.2019 r.

043

044

090

ZIT AW

10.
Poddziałanie 3.4.1 -  

OSI

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie: 

30 listopada 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

2 stycznia 2018 r.

Zgodnie z RPO/ SzOOP:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 

• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż 

wymienione powyżej; 

• przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury 

lub świadczący usługi w zakresie transportu 

zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich; 

• organizacje pozarządowe; 

• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 

organizacyjne.

Powyższy katalog może ulec zmianie ze względu na 

zmiany w RPO zgłoszone do Komisji Europejskiej.

Właściwy katalog wnioskodawców zostanie 

wskazany w Regulaminie konkursu, zgodnie z 

typem naboru.

3.4 B Wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii 7 047 596 1 633 354 09.2020 r. 014
IZ RPO 

WD

Konkurs będzie ukierunkowany 

na Obszary Strategicznej 

Interwencji (OSI). 

Alokacja w ramach konkursu 

zostanie podzielona na 5 OSI:

ZOI - 373 240

LGOI - 468 534

OIDB - 214 582

OIRW - 230 821

ZKD - 346 177.

11.
Poddziałanie 3.4.2 - 

ZIT WrOF
jw. jw. jw. 24 819 437 5 752 164 09.2020 r. 014

IZ RPO 

WD

ZIT 

WROF

12.
Poddziałanie 3.4.3 - 

ZIT AJ
jw. jw. jw. 6 182 776 1 432 923 09.2020 r. 014

IZ RPO 

WD

ZIT AJ

http://www.zitaj.jeleniagora.pl/
http://www.zitaj.jeleniagora.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
http://www.zitaj.jeleniagora.pl/
http://www.zitaj.jeleniagora.pl/
http://www.zitaj.jeleniagora.pl/


13.
Poddziałanie 3.4.4 - 

ZIT AW

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:                                           

7 grudnia 2017 r.                   

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:                               

9 stycznia 2018 r.

jw. jw. 11 946 011 2 768 613 09.2020 r. 014 ZIT AW

14.
 Działanie 3.5 - 

horyzontalne

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

15 grudnia 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

16 stycznia 2018 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jst;

• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż 

wymienione powyżej;

• przedsiębiorstwa energetyczne; 

• organizacje pozarządowe;

• spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty 

mieszkaniowe;

• towarzystwa budownictwa społecznego;

• jednostki naukowe;

• uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;

• organy administracji rządowej w zakresie 

związanym z prowadzeniem szkół;

• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 

organizacyjne;

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych;

• podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;

• przedsiębiorstwa.

3.5.A. Projekty dotyczące budowy, przebudowy (w tym zastąpienie lub odnowa  

istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej 

kogeneracji  i trigeneracji  o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW 

(również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami. 

3.5.B. Projekty dotyczące rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych.

33 814 527 7 836 870 06.2020 r. 016 DIP

15.
Działanie 4.1 - 

horyzontalne

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:                                           

27 stycznia 2017 r.                   

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:                               

28 luty 2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jst;

• podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki 

odpadami w ramach realizacji zadań jednostek 

samorządu terytorialnego;

• organizacje pozarządowe;

• LGD;

• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

• MŚP;

• organizacje badawcze i konsorcja naukowe.

4.1.B Projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej 

gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zaplanowanej zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami, m.in.:

• infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, 

plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów 

komunalnych 

• infrastruktury do recyklingu, sortowania i kompostowania,

• infrastruktury do  mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych 

Warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w planach 

inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zatwierdzonych 

przez Ministra Środowiska będącymi załącznikiem do  Wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego. 

79 130 235 18 339 259 12.2018 r.

017

018

101

IZ RPO 

WD

16.
Poddziałanie 4.2.2 - 

ZIT WrOF

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

20 kwietnia 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

22 maja 2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 

• podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w 

ramach realizacji zadań jednostek samorządu 

terytorialnego

4.2.A Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji 

zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w 

aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych (KPOŚK) - od 2 do 10 tys. RLM

15 239 874 3 532 000 06.2020 r.

020

021

022

IZ RPO 

WD

ZIT 

WROF

Działanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja

OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY

Działanie 4.1. Gospodarka odpadami

Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe - nie przewiduje się naboru w 2017 r.

Działanie 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.dip.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/


17.
 Poddziałanie 4.4.1 - 

horyzontalne

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

29 czerwca 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

31 lipca  2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 

• administracja rządowa; 

• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 

organizacyjne; 

• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych; 

• organizacje pozarządowe; 

• LGD; 

•  spółki prawa handlowego w których udział 

większościowy – ponad 50% akcji, udziałów, itp. – 

posiadają jednostki sektora finansów publicznych;

• szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;

• jednostki naukowe.

4.4.G Kampanie informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska 

(komplementarne i uzupełniające do kampanii ogólnopolskich, podejmowanych na 

poziomie krajowym)

1 686 448 390 852 09.2019 r. 092
IZ RPO 

WD

18.
Poddziałanie 4.5.2 - 

ZIT WrOF

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

20 marca 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

8 maja 2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki podległe jst, w tym jednostki 

organizacyjne jst; 

• administracja rządowa; 

• organizacje pozarządowe.

4.5.A Projekty związane z budową lub rozbudową systemów i urządzeń małej 

retencji. 

4.5.B Projekty dotyczące inwestycji przeciwpowodziowych (mające na celu ochronę 

obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym) – będące częścią zintegrowanych 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym zgodnie z wymogami prawa UE (w tym 

tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej), działania związane z 

zapobieganiem suszom, w tym: 

• projekty dotyczące działań związanych z regulacją i odbudową cieków wodnych, a 

także ze zwiększeniem retencji wodnej np. poprzez budowę urządzeń piętrzących;

• budowa lub przebudowa zbiorników retencyjnych;

• budowa, przebudowa/ rozbudowa systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

15 615 261 3 619 000 12.2020 r.
087

IZ RPO 

WD

ZIT 

WROF

19.
Poddziałanie 4.5.1 - 

horyzontalne

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

21 sierpnia 2017 r. 

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

21 września 2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki podległe jst, w tym jednostki 

organizacyjne jst; 

• administracja rządowa; 

• organizacje pozarządowe.

4.5.C Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. 

mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami 

(przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych, w tym:

• systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/modernizacja sieci 

kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

20 786 549 4 817 500 09.2020 r.
087

IZ RPO WD

Konkurs będzie skierowany:                     

 - do beneficjentów mających 

siedzibę poza obszarem ZIT 

WROF,                                      

-  dla projektów 

 o znaczeniu wykraczającym 

poza obszar ZIT WROF.

20.
Poddziałanie 4.5.2 - 

ZIT WrOF

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

21 sierpnia 2017 r. 

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

21 września 2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki podległe jst, w tym jednostki 

organizacyjne jst; 

• administracja rządowa; 

• organizacje pozarządowe.

4.5.C Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. 

mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami 

(przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych, w tym:

• systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/ modernizacja sieci 

kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

5 576 879 1 292 500 09.2020 r.
087

IZ RPO 

WD

ZIT 

WROF

21.
Poddziałanie 5.2.1 -  

horyzontalne

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie: 

29 maja 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

30 czerwca 2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne powołane do wykonywania 

zadań leżących w kompetencji samorządów; 

• zarządcy infrastruktury (w tym dworcowej) lub 

przewoźnicy kolejowi zgodnie z ustawą z dnia 28 

marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 

86, poz. 789 ze zmianami 

• spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia 

działalności polegającej na wynajmowaniu/ leasingu 

taboru kolejowego.

5.2.B Inwestycje punktowe przeznaczone do obsługi transportu pasażerskiego lub 

towarowego
15 000 001 3 476 407 09.2019 r. 026

IZ RPO 

WD

Konkurs będzie skierowany:                     

                                  

-  dla projektów w całości 

realizowanych poza obszarem 

ZIT WROF, ZIT AW, ZIT AJ.

Działanie 4.5 Bezpieczeństwo

Działanie 5.2 System transportu kolejowego

OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT

OŚ PRIORYTETOWA 6 INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/


22.
Poddziałanie 6.1.4 - 

ZIT AW 

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:                                                 

1 grudnia 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

15 stycznia 2018 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jst;

• domy pomocy społecznej;

• podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy;

• ośrodki wsparcia;

• placówki wsparcia dziennego;

• organizacje pozarządowe;

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych;

• podmioty zajmujące się całodobową/ dzienną 

opieką osób starszych/ przewlekle chorych/ 

niepełnosprawnych.

6.1.A Budowa, remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, wyposażenie 

infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji 

społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług

7 815 527 1 811 330 09.2020 r. 055 ZIT AW

23.
Poddziałanie 6.1.4 - 

ZIT AW 

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:                                                  

31 lipca 2017 r. 

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

31 sierpnia  2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jst;

• domy pomocy społecznej;

• podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy;

• ośrodki wsparcia;

• placówki wsparcia dziennego;

• organizacje pozarządowe;

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych;

• podmioty zajmujące się całodobową/ dzienną 

opieką osób starszych/ przewlekle chorych/ 

niepełnosprawnych.

6.1.B Zmiana sposobu użytkowania, budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, 

wyposażenie budynków infrastruktury:

- domów pomocy społecznej;

- placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

2 949 955 683 683 09.2020 r. 055 ZIT AW

24.
 Poddziałanie  6.3.2 - 

ZIT WrOF

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

27 października 2017 r. 

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków: 

8 grudnia 2017 r. 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jst;

• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż 

wymienione powyżej;

• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;

• towarzystwa budownictwa społecznego;

• organizacje pozarządowe.

6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 17 043 460 3 950 000 12.2019 r. 054

IZ RPO 

WD

ZIT 

WROF

25.
Działanie 8.3 - 

horyzontalne

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

13 marca 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

18 kwietnia 2017 r.

• fundacje;

• organizacje pracodawców;

• osoby prowadzące działalność gospodarczą;

• przedsiębiorcy; 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 

• samorządy gospodarcze i zawodowe;

• stowarzyszenia i organizacje społeczne; 

• szkoły lub placówki oświatowe; 

• uczelnie wyższe; 

• wspólnoty samorządowe.

8.3.A Bezzwrotne dotacje obejmujące: doradztwo oraz szkolenia umożliwiające 

uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 

działalności gospodarczej; przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na 

rozwój przedsiębiorczości; wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo 

w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe

31 350 724 7 265 858 12.2019 r. 104 DWUP

Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy - nie przewiduje się naboru w 2017 r.

Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną - nie przewiduje się naboru w 2017 r.

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów   

OŚ PRIORYTETOWA 7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA - nie przewiduje się naboru w 2017 r.

OŚ PRIORYTETOWA 8 RYNEK PRACY

Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy - projekty wybierane w trybie pozakonkursowym

http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/


26.
Poddziałanie 8.4.1 - 

OSI

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

18 lipca 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

21 sierpnia 2017 r.

• osoby prowadzące działalność gospodarczą;

• przedsiębiorcy, 

• organizacje pracodawców, 

• stowarzyszenia, 

• związki zawodowe;  

• jednostki samorządu terytorialnego, w tym 

samorządowe jednostki organizacyjne;

 • spółdzielnie; 

• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

• fundacje;

• wspólnoty mieszkaniowe;

• placówki systemu oświaty,

• inne jednostki organizacyjne systemu oświaty 

niepubliczne.

8.4.A Aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 

poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki

18 496 926 4 286 856 11.2020 r. 105 DWUP

Konkurs będzie ukierunkowany 

na Obszary Strategicznej 

Interwencji (OSI). 

Alokacja w ramach konkursu 

zostanie podzielona na 5 OSI:

ZOI - 771 529

LGOI - 1 248 286

OIDB - 760 103

OIRW - 549 493

ZKD - 957 445

27.
Poddziałanie 8.4.2 - 

ZIT WrOF
jw. jw. jw. 3 344 078 775 025 11.2020 r. 105

DWUP 

ZIT 

WROF

28.
Poddziałanie 8.4.3 - 

ZIT AJ
jw. jw. jw. 2 299 055 532 830 11.2020 r. 105

DWUP 

ZIT AJ

29.
Poddziałanie 8.4.4 - 

ZIT AW
jw. jw. jw. 3 762 087 871 903 11.2020 r. 105

DWUP 

 ZIT AW

30.
Działanie 8.7 - 

horyzontalne

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

8 lutego 2017 r.

planowany termin rozpoczęcia składania 

wniosków:

16 marca 2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst;  

• przedsiębiorcy;  

• osoby prowadzące działalność gospodarczą;  

• organizacje pozarządowe;  

• podmioty ekonomii społecznej;  

• podmioty lecznicze

8.7.A.  Wdrożenie programów profilaktycznych w tym działania zwiększające 

zgłaszalność na badania profilaktyczne. 
12 000 000 2 781 125 12.2019 r. 107 DWUP

Alokacja przeznaczona na 

konkurs zostanie podzielona  na 

realizację programów 

profilaktycznych - raka piersi i 

szyjki macicy w subregionach - 

wałbrzyskim i legnicko – 

głogowskim.

Poddziałanie 9.1.1 - 

horyzontalne

• Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

(obszar interwencji PCPR wykracza poza 

terytorialne granice ZIT oraz OSI)

12 540 289 2 906 343 02.2020 r.

Poddziałanie 9.1.1 - 

OSI

• Ośrodki Pomocy Społecznej; 

• Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

(obszar interwencji OPS i PCPR nie wykracza poza 

terytorialne granice OSI).

 

Miasta na prawach powiatu realizują jeden projekt 

łącząc w nim zadania OPS i PCPR. 

8 360 193 1 937 562 02.2020 r.

Alokacja przeznaczona na 

konkurs zostanie podzielona na 

5 pul OSI ze względu na obszar 

realizacji projektu:

ZOI - 373 205

LGOI - 379 989

OIDB - 411 301

OIRW - 328 569

ZKD - 444 498

32.
Poddziałanie 9.1.2 - 

ZIT WrOF
jw. jw. 10 753 927 2 492 335 02.2020 r. 109

DWUP 

ZIT 

WROF

33.
Poddziałanie 9.1.3 - 

ZIT AJ
jw. jw. 3 657 583 847 683 02.2020 r. 109

DWUP 

ZIT AJ

34.
Poddziałanie 9.1.4 - 

ZIT AW
jw. jw. 3 135 073 726 586 02.2020 r. 109

DWUP 

 ZIT AW

Poddziałanie 9.1.1 - 

horyzontalne
12 512 920 2 900 000

Poddziałanie 9.1.1 - 

OSI
8 198 120 1 900 000

Alokacja przeznaczona na 

konkurs zostanie podzielona na 

5 pul OSI ze względu na obszar 

realizacji projektu:

ZOI - 365 970

LGOI - 372 623

OIDB - 403 328

OIRW - 322 199

ZKD - 435 880

Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP - nie przewiduje się naboru w 2017 r.

Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

OŚ PRIORYTETOWA 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

Działanie 9.1 Aktywna integracja  

31.

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

31 maja 2017 r.

planowany termin naboru

4 lipca 2017 r.

9.1.A (pierwszy typ operacji):  

kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów 

Pomocy Rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji 

109 DWUP

• Ośrodki Pomocy Społecznej; 

• Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

(obszar interwencji OPS i PCPR nie wykracza poza 

terytorialne granice ZIT).

 

Miasta na prawach powiatu realizują jeden projekt 

łącząc w nim zadania OPS i PCPR. 

35.

9.1.A (drugi typ operacji): 

Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym

9.1.C Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. 

CIS, KIS, ZAZ, WTZ 

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

27 września 2017 r.

planowany termin naboru

30 października 2017 r.

W zakresie projektów typu 9.1.A.:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne j.s.t.; 

• jednostki organizacyjne pomocy społecznej; 

• organizacje pozarządowe; 

• lokalne grupy działania; 

• podmioty ekonomii społecznej oraz 

przedsiębiorstwa społeczne; 

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych; 

• PFRON.

W zakresie projektów typu 9.1.C.:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne j.s.t.; 

• organizacje pozarządowe; 

• podmioty ekonomii społecznej oraz 

przedsiębiorstwa społeczne;

• jednostki organizacyjne pomocy społecznej;

• lokalne grupy działania;

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych.

DWUP10908.2021

Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych - nie przewiduje się naboru w 2017 r.

http://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
http://www.zitaj.jeleniagora.pl/
http://www.zitaj.jeleniagora.pl/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
http://www.zitaj.jeleniagora.pl/
http://www.zitaj.jeleniagora.pl/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/
http://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/


36.
Poddziałanie 9.1.2 - 

ZIT WrOF
jw. jw. 10 787 000 2 500 000 08.2021 109

DWUP 

ZIT 

WROF

37.
Poddziałanie 9.1.3 - 

ZIT AJ
jw. jw. 3 667 580 850 000 08.2021 109

DWUP 

ZIT AJ

38.
Poddziałanie 9.1.4 - 

ZIT AW
jw. jw. 2 588 880 600 000 08.2021 109

DWUP 

 ZIT AW

39.

Poddziałanie 9.1.1 - 

horyzontalne

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:

21 czerwca 2017 r.

planowane rozpoczęcie naboru:

21 sierpnia 2017 r.

• Zakłady Poprawcze, 

• Schroniska dla Nieletnich, 

• Ośrodki Kuratorskie/Ministerstwo Sprawiedliwości; 

• organy prowadzące Młodzieżowe Ośrodki 

Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki 

Socjoterapii.

9.1 B Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług 

specjalistycznego poradnictwa dla osób przebywających w Zakładach 

Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, 

Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach 

Socjoterapii i ich rodzin

11 956 311 2 771 000 03.2020 109 DWUP

40.
Poddziałanie 9.2.1 - 

horyzontalne

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

6 marca 2017 r.

planowany termin naboru:

10 kwietnia 2017 r.                     

9.2.B Usługi wsparcia pieczy zastępczej 6 966 827 1 614 635 02.2021 r. 112 DWUP

41.
Poddziałanie 9.2.2 - 

ZIT WrOF
jw. 9.2.B Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 2 157 400 500 000 02.2021 r. 112

DWUP 

ZIT 

WROF

42.
Poddziałanie 9.2.3 -  

ZIT AJ
jw. 9.2.B Usługi wsparcia pieczy zastępczej 1 410 784 326 964 02.2021 r. 112

DWUP 

ZIT AJ

43.
Poddziałanie 9.2.4 - 

ZIT AW
jw. 9.2.B Usługi wsparcia pieczy zastępczej 3 135 073 726 586 02.2021 r. 112

DWUP 

 ZIT AW

44.
Poddziałanie 9.2.2 

ZIT WrOF

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

28 sierpnia 2017 r.

planowany termin naboru:

9 października 2017 r.                     

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 

• jednostki organizacyjne pomocy społecznej; 

• organizacje pozarządowe; 

• podmioty prowadzące działalność w obszarze 

pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny 

i pieczy zastępczej; 

• podmioty ekonomii społecznej oraz 

przedsiębiorstwa społeczne; 

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych.

9.2.A  Usługi asystenckie i opiekuńcze                                                                                  

9.2.C  Mieszkania wspomagane
5 674 211 1 315 058 02.2021 r. 112

DWUP 

ZIT 

WROF

45.
Poddziałanie 9.2.3 

ZIT AJ

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

28 sierpnia 2017 r.

planowany termin naboru:

9 października 2017 r.                     

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 

• jednostki organizacyjne pomocy społecznej; 

• organizacje pozarządowe; 

• podmioty prowadzące działalność w obszarze 

pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny 

i pieczy zastępczej; 

• podmioty ekonomii społecznej oraz 

przedsiębiorstwa społeczne; 

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych.

9.2.A  Usługi asystenckie i opiekuńcze 

9.2.B1. Usługi wsparcia rodziny

9.2.C  Mieszkania wspomagane

2 377 192 550 939 02.2021 r. 112
DWUP 

ZIT AJ

46.
Działanie 9.3 - 

horyzontalne

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

17 sierpnia 2017 r.

planowane rozpoczęcie naboru:

 21 września 2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jst;

• jednostki organizacyjne pomocy społecznej;

• organizacje pozarządowe;

• podmioty prowadzące działalność w obszarze 

pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny 

i pieczy zastępczej;

• podmioty ekonomii społecznej oraz 

przedsiębiorstwa społeczne;

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych;

• podmioty lecznicze.

9.3.B Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój 

alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi
5 000 000 1 158 802 02.2021 r. 112 DWUP

Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 

• jednostki organizacyjne pomocy społecznej; 

• organizacje pozarządowe; 

• podmioty prowadzące działalność w obszarze 

pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny 

i pieczy zastępczej; 

• podmioty ekonomii społecznej oraz 

przedsiębiorstwa społeczne; 

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych.

Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych 

W zakresie projektów typu 9.1.A.:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne j.s.t.; 

• jednostki organizacyjne pomocy społecznej; 

• organizacje pozarządowe; 

• lokalne grupy działania; 

• podmioty ekonomii społecznej oraz 

przedsiębiorstwa społeczne; 

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych; 

• PFRON.

W zakresie projektów typu 9.1.C.:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne j.s.t.; 

• organizacje pozarządowe; 

• podmioty ekonomii społecznej oraz 

przedsiębiorstwa społeczne;

• jednostki organizacyjne pomocy społecznej;

• lokalne grupy działania;

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych.

https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
http://www.zitaj.jeleniagora.pl/
http://www.zitaj.jeleniagora.pl/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
http://www.zitaj.jeleniagora.pl/
http://www.zitaj.jeleniagora.pl/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
https://zitwrof.pl/
http://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/strona-glowna


47.
 Poddziałanie 10.1.3 - 

ZIT AJ

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

5 kwietnia 2017 r.

planowane rozpoczęcie naboru:

22 czerwca 2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 

• organizacje pozarządowe; 

• organy prowadzące publiczne i niepubliczne 

przedszkola i inne form wychowania przedszkolnego 

• przedsiębiorcy.

10.1.A Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej 

10.1.B Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe 

zajęcia edukacyjne i specjalistyczne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w 

zakresie stwierdzonych deficytów oraz zwiększajace szanse edukacyjne dzieci  

10.1.C Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego

6 270 147 1 453 172 09.2019 r. 115

IZ RPO 

WD ZIT 

AJ

48.
 Poddziałanie 10.1.1 -  

horyzontalne i OSI

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

2 października 2017 r.

planowane rozpoczęcie naboru:

2 listopada 2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 

• organizacje pozarządowe; 

• organy prowadzące publiczne i niepubliczne 

przedszkola i inne form wychowania przedszkolnego 

• przedsiębiorcy.

10.1.A Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej 

10.1.B Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe 

zajęcia edukacyjne i specjalistyczne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w 

zakresie stwierdzonych deficytów oraz zwiększajace szanse edukacyjne dzieci  

10.1.C Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego

21 439 611 4 968 854 09.2019 r. 115
IZ RPO 

WD

Alokacja przeznaczona na 

konkurs zostanie podzielona na 

5 pul OSI ze względu na obszar 

realizacji projektu oraz 

dodatkową pulę na projekty 

horyzontalne:

horyzontalne - 776 047

ZOI -  731 821

LGOI - 1 179 200

OIDB - 672 233

OIRW - 519 537

ZKD - 776 512

49.
 Poddziałanie 10.1.2 - 

ZIT WROF
jw. jw. jw. 4 391 957 1 017 882 09.2019 r. 115

IZ RPO 

WD

ZIT 

WROF

50.
Poddziałanie 10.1.4 – 

ZIT AW
jw. jw. jw. 9 217 604 2 136 276 09.2019 r. 115

IZ RPO 

WD 

ZIT AW

51.
 Poddziałanie 10.2.1 -  

horyzontalne i OSI 

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

5 stycznia 2017 r.

planowane rozpoczęcie naboru:

6 lutego 2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst;  

• organizacje pozarządowe;  

• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły 

podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

10.2.A Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy

10.2.B Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego

10.2.C Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych

10.2.D Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w tym wsparcie ucznia młodszego

10.2.E Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów

10.2.F Rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem 

i doradztwem edukacyjno-zawodowym

10.2.G Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod 

kątem kompetencji kluczowych uczniów

10.2.H Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod 

kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną

22 521 517 5 219 597 07.2019 r. 115
IZ RPO 

WD

Alokacja przeznaczona na 

konkurs zostanie podzielona na 

5 pul OSI ze względu na obszar 

realizacji projektu oraz 

dodatkową pulę na projekty 

horyzontalne:

horyzontalne - 1 043 919

ZOI - 782 939

LGOI - 1 252 703

OIDB - 730 744

OIRW - 574 156

ZKD - 835 136

52.
Poddziałanie 10.2.2 - 

ZIT WrOF
jw. jw. jw. 19 358 389 4 486 509 07.2019 r. 115

IZ RPO 

WD

ZIT 

WROF

53.
 Poddziałanie 10.2.3 -  

ZIT AJ
jw. jw. jw. 8 762 655 2 030 837 07.2019 r. 115

IZ RPO 

WD

ZIT AJ

54.
 Poddziałanie 10.2.4 - 

ZIT AW
jw. jw. jw. 13 411 313 3 108 212 07.2019 r. 115

IZ RPO 

WD

 ZIT AW

OŚ PRORYTETOWA 10 EDUKACJA

Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej - nie przewiduje się naboru w 2017 r.

Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/


55.
Poddziałanie 10.2.2 - 

ZIT WrOF

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

5 kwietnia 2017 r.

planowane rozpoczęcie naboru:

22 czerwca 2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst;  

• organizacje pozarządowe;  

• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły 

podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

10.2.A Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy

10.2.B Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego

10.2.C Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych

10.2.D Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w tym wsparcie ucznia młodszego

10.2.E Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów

10.2.F Rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem 

i doradztwem edukacyjno-zawodowym

10.2.G Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod 

kątem kompetencji kluczowych uczniów

10.2.H Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod 

kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną

8 500 672 1 970 120 10.2019 r. 115

IZ RPO 

WD

ZIT 

WROF

56.
 Poddziałanie 10.2.3 -  

ZIT AJ
jw. jw. jw. 3 802 753 881 328 10.2019 r. 115

IZ RPO 

WD

ZIT AJ

57.
 Poddziałanie 10.2.4 - 

ZIT AW
jw. jw. jw. 2 667 423 618 203 10.2019 r. 115

IZ RPO 

WD

 ZIT AW

58.
Działanie 10.3 

horyzontalne

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

1 czerwca 2017 r.

planowane rozpoczęcie naboru:

3 lipca 2017 r.

• wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.: 

-  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia; 

-  jednostki organizacyjne jst; 

- organizacje pozarządowe; 

- przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu; 

- uczelnie wyższe.

10.3.A Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie języków obcych 

oraz ICT
25 675 291 5 950 517 02.2020 r. 117

IZ RPO 

WD

59.
Poddziałanie 10.4.1 - 

horyzontalne i OSI

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

1 lutego 2017 r.

planowane rozpoczęcie naboru:

6 marca 2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 

• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły 

i placówki prowadzące kształcenie zawodowe; 

• placówki kształcenia ustawicznego, placówki 

kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania 

i doskonalenia zawodowego, umożliwiające 

uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych; 

• instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące 

działalność edukacyjno-szkoleniową; 

• podmioty prowadzące działalność oświatową, o 

której mowa w art. 83a ust. 2. Ustawy o systemie 

oświaty;

• osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą.

10.4.A Staże, praktyki zawodowe

10.4.B Kształcenie i szkolenie w zawodach

10.4.C Działania przyczyniające się do zwiększonego i pelnego udziału młodzieży o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez pomoc stypendialną dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

10.4.D Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla nauczycieli 

10.4.E Przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 

10.4.G Podwyższanie kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy 

10.4.H Podwyższanie kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu

44 693 324 10 358 145 09.2019 r. 118
IZ RPO 

WD

Alokacja przeznaczona na 

konkurs zostanie podzielona na 

5 pul OSI ze względu na obszar 

realizacji projektu oraz 

dodatkową pulę na projekty 

horyzontalne:

horyzontalne - 2 070 593

ZOI - 1 581 689

LGOI - 2 500 456

OIDB - 1 439 782

OIRW - 1 095 892

ZKD - 1 669 733

60.
 Poddziałanie 10.4.2 - 

ZIT WROF
jw. jw. jw. 6 223 991 1 442 475 09.2019 r. 118

IZ RPO 

WD

ZIT 

WROF

61.
 Poddziałanie 10.4.3 - 

ZIT AJ
jw. jw. jw. 3 434 305 795 936 09.2019 r. 118

IZ RPO 

WD

ZIT AJ

62.
 Poddziałanie 10.4.4 - 

ZIT AW
jw. jw. jw. 2 796 133 648 033 09.2019 r. 118

IZ RPO 

WD

ZIT AW

Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/


63.
 Poddziałanie 10.4.1 -

horyzontalne i OSI

opublikowanie ogłoszenia o  konkursie:

15 września 2017 r.

planowane rozpoczęcie naboru

16 paździenika 2017 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia;  

• jednostki organizacyjne jst; 

• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły 

i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;

• placówki kształcenia ustawicznego, placówki 

kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania 

i doskonalenia zawodowego, umożliwiające 

uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych; 

• instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), prowadzące 

działalność edukacyjno-szkoleniową;  

• podmioty prowadzące działalność oświatową, 

o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty,                                                                         

• osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą.

10.4.F  Kształcenie osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę 

podniesienia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, 

organizowanych we współpracy z pracodawcami.
25 334 862 5 871 619 03.2020 r. 118

IZ RPO 

WD

Alokacja przeznaczona na 

konkurs zostanie podzielona na 

5 pul OSI ze względu na obszar 

realizacji projektu oraz 

dodatkową pulę na projekty 

horyzontalne:

horyzontalne - 1 173 737

ZOI - 896 596

LGOI - 1 417 409

OIDB - 816 155

OIRW - 621 217

ZKD - 946 505

64.
 Poddziałanie 10.4.2 - 

ZIT WROF
jw. jw. jw. 3 852 991 892 971 03.2020 r. 118

IZ RPO 

WD

ZIT 

WROF

65.
 Poddziałanie 10.4.3 - 

ZIT AJ
jw. jw. jw. 2 379 720 551 525 03.2020 r. 118

IZ RPO 

WD

ZIT AJ

66.
Poddziałanie 10.4.4 - 

ZIT AW
jw. jw. jw. 5 387 386 1 248 583 03.2020 r. 118

IZ RPO 

WD 

ZIT AW
ogółem 960 506 870 222 607 506

EFRR 534 252 593 123 818 622

EFS 426 254 277 98 788 884

http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
http://rpo.dolnyslask.pl/
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Hiprełącza do stron IOK

IZ RPO WD                                       

DIP                                     

DWUP                                

ZIT WROF                            

ZIT AJ

ZIT AW                               

Harmonogram może ulec zmianie.  Poza prezentowanymi naborami, przewiduje się również  nabory na instrumenty zwrotne, na które przeznaczone są odrębne środki. 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
http://www.dip.dolnyslask.pl/
http://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/strona-glowna
http://www.wroclaw.pl/zit-wrof
http://www.zitaj.jeleniagora.pl/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/

