
Lp. Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Planowany termin rozpoczęcia 

naborów (składania wniosków) – 

określony kwartałami

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie
Instytucja ogłaszająca 

konkurs
Dodatkowe informacje

1.
Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa – 

Poddziałanie 1.2.1 – konkursy horyzontalne
III kwartał 1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R DIP

2.
Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa – 

Poddziałanie 1.2.1 – konkursy horyzontalne I kwartał

1.2.Ca Usługi dla przedsiębiorstw - profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje 

otoczenia biznesu
DIP

3.
Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – 

Poddziałanie 1.3.1 – konkursy horyzontalne
I kwartał 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiebiorstw DIP

4.
Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – 

Poddziałanie 1.3.1 – konkursy horyzontalne
II kwartał 1.3.C.1 Doradztwo dla MŚP - wsparcie bezpośrednie DIP

5.
Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości – 

Poddziałanie 1.3.4 – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej
II kwartał 1.3.C.1 Doradztwo dla MŚP - wsparcie bezpośrednie ZIT AW

6.

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 

1.4.21Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy 

horyzontalne

 IV kwartał

1.4.B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz 

zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne:

a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,

b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych 

przedsiębiorstw

DIP

7.

Działanie 3.3  Efektywność energetyczna w budynkach 

użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – 

ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

III kwartał
3.3.B: 1. Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków  mieszkalnych 

wielorodzinnych 
DIP/ZIT WrOF

8.

Działanie 3.4   Wdrażanie strategii niskoemisyjnych  

3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych  –  ZIT 

Aglomeracji Jeleniogórskiej

IV kwartał

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

IZ RPO/ZIT AJ

9.
Działanie 4.1. Gospodarka odpadami - konkursy 

horyzontalne
I kwartał

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. 

IZ RPO

10.
Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT 

Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
III kwartał

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

odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM
IZ RPO/ZIT WrOF

11.
Działanie 4.5 Bezpieczeństwo

Poddziałanie 4.5.1 - horyzontalne
II kwartał

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.

IZ RPO

12.
Działanie 4.5 Bezpieczeństwo

Poddziałanie 4.5.2 - ZIT WrOF
II kwartał

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.

IZ RPO/ZIT WrOF

13.

Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, 

podstawową i gimnazjalną; Poddziałanie 7.1.4 - ZIT 

AW

II kwartał

Edukacja przedszkolna mająca na celu tworzenie nowych miejsc przedszkolnych 

7.1.A  Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania 

luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę (w 

tym także zakupu wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

7.1.B Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania 

luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych 

oraz innych form wychowania przedszkolnego.

ZIT AW

14.

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i 

prywatnego                                                                           

Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i 

prywatnego - konkursy horyzontalne

I kwartał

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

DWUP

15.
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy 

horyzontalne
III kwartał

9.1.A (pierwszy typ operacji):  

kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z 

wykorzystaniem usług aktywnej integracji 

DWUP

16.
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy - 

horyzontalne
II kwartał

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 

DWUP

17.

Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 10.1.1  Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy 

horyzontalne

III kwartał

10.1.A Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej 

10.1.B Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia  wyrównujące 

stwierdzone deficyty oraz zwiększające szanse edukacyjne  

10.1.C Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania 

przedszkolnego

IZ RPO

18.

Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 10.1.2  Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF

III kwartał

10.1.A Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej 

10.1.B Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia  wyrównujące 

stwierdzone deficyty oraz zwiększające szanse edukacyjne  

10.1.C Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania 

przedszkolnego

IZ RPO/ZIT WrOF

19.

Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 10.1.3  Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ

III kwartał

10.1.A Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej 

10.1.B Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia  wyrównujące 

stwierdzone deficyty oraz zwiększające szanse edukacyjne  

10.1.C Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania 

przedszkolnego

IZ RPO/ZIT AJ

                                                                                          Załącznik do Uchwały nr 5654/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2018 r.

Plan naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na 2019 rok

Plan przedstawia wstępne założenia Instytucji Zarządzającej i może ulec zmianom. Ostateczny harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na rok 2019 zostanie zatwierdzony do dnia 30 listopada 2018 roku.  



20.

Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 10.1.4  Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW

III kwartał

10.1.A Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej 

10.1.B Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia  wyrównujące 

stwierdzone deficyty oraz zwiększające szanse edukacyjne  

10.1.C Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania 

przedszkolnego

IZ RPO/ZIT AW

21.
Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie 

uczenia się przez całe życie
II kwartał 10.3.A Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie języków obcych oraz ICT IZ RPO

22.

Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i 

szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów 

kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy  –  konkursy horyzontalne (typ F)

IV kwartał
10.4.F  Kształcenie osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji 

lub kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, organizowanych we współpracy z pracodawcami.

IZ RPO


