
 
 UCHWAŁA NR 1460/V/15 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
z dnia 23 listopada 2015 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 1246/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego  

z dnia 30 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków  
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na lata 
2015 – 2016 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                        
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392)  w związku z art. 125 ust. 1 i ust. 3 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego     
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 
grudnia 2013 r. z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.), uchwala się 
co następuje:  
 

§ 1. W uchwale nr 1246/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 
2015 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 
konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na lata 2015 – 2016 załącznik nr 1 oraz nr 2 otrzymują 
brzmienie określone w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. Lista naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
 

§ 3. Lista naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  
 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się członkowi Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego właściwemu do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego.  
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
  



UZASADNIENIE 

do Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały  
nr 1246/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie 
przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
(Harmonogram konkursów RPO WD) na lata 2015 – 2016 

 
W celu sprawnego zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014 – 2020, Instytucja Zarządzająca RPO WD opracowała Harmonogram 
naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na lata 2015 – 2016. Ze względu             
na umożliwienia potencjalnym wnioskodawcom odpowiedniego przygotowania się                       
do konkursów, zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(Dz. U. poz. 1146), IZ RPO WD do dnia 30 listopada tego roku zamieszcza na swojej stronie 
internetowej oraz na portalu harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie                        
w trybie konkursowym, których przeprowadzenie planowane jest na kolejny rok kalendarzowy. 
  
Zgodnie z zasadami określonymi Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-
2020 zatwierdzonych w dniu 31 marca 2015 r. Instytucja Zarządzająca RPO, której funkcję pełni 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego w harmonogramie naborów wskazuje w szczególności:  
a) nazwy wszystkich działań i poddziałań z wyróżnieniem tych, w których przeprowadzane będą 
konkursy w danym roku kalendarzowym; 
b) planowane terminy naborów w poszczególnych konkursach, określane kwartałami albo 
w sposób bardziej szczegółowy; 
c) orientacyjną kwotę na dofinansowanie projektów w ramach konkursu w PLN; 
d) typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. 

Wszelkie zmiany obowiązującego harmonogramu zostały skonsultowane z Instytucjami 
Pośredniczącymi.  

Ponadto wprowadzono następujące zmiany do harmonogramu zatwierdzonego uchwała             
nr 1246/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2015 roku: 

2015 rok 

1. Beneficjenci Działania 4.3: dostosowanie typów beneficjentów, zgodnie z podziałem 
interwencji pomiędzy RPO a POIiŚ (wykreślenie instytucji państwowych                                 
i współprowadzonych przez MKiDN, przeredagowanie zapisu odnośnie szkół i uczelni) – 
zgodnie z zapisami SZOOP. 

2. Przesunięcie opublikowania ogłoszenia o  konkursie z 30 listopada br. na 31 marca 2016 
r. -  w Działaniu 5.1 Drogowa dostępność transportowa, naborze 5.1 D   Inwestycje           
w drogi lokalne, w związku z brakiem ostatecznych ustaleń (trwają uzgodnienia pomiędzy 
Komisją Europejską a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju) dotyczących  projektów  
dróg lokalnych możliwych do wsparcia w ramach Celu Tematycznego Transport .  

3. Ze względu na zastrzeżenia Komisji Europejskiej w zakresie zasad realizacji usług 
rozwojowych dla przedsiębiorców poprzez System rejestru Usług Rozwojowych IZ RPO 
zrezygnowało z naboru zaplanowanego na rok 2015 dla Działania 8.6. 

4. Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu w Działaniu 9.2 „Dostęp do wysokiej jakości 
usług społecznych” z 30.12.2015 roku na 7.03.2016 r. MIiR planuje przygotować 



wytyczne/zalecenia dotyczące realizacji standardów usług społecznych w ramach 9.2. 
Planowany termin ich publikacji to koniec 2015 r. Wskazane wytyczne/zalecenia sa 
niezbędne dla prawidłowego zaplanowania wsparcia  w ramach przedmiotowego 
działania (w tym określenie minimalnego standardu usług), tak aby można było ogłosić 
przedmiotowy konkurs z uwzględnieniem obszaru wsparcia, w którym IP DWUP do tej 
pory nie wdrażał projektów finansowanych z EFS. Szczegółowe kryteria wyboru 
projektów dla projektów w tym obszarze  powinny być opracowywane z uwzględnieniem 
wytycznych MIiR, stąd proponowany termin ogłoszenia naboru uwzględnia również czas 
na ich opracowanie, konsultacje i zatwierdzenie. 

2016 rok 

5. Typy projektów w Działaniu 1.3 Rozwój przedsiębiorczości: dostosowanie nazw typów 
projektów w schematach 1.3.A, 1.3.B i 1.3.C.2 do zapisów zaktualizowanego SZOOP. 

6. Poddziałanie 1.3.4 ZIT AW dla typu projektu 1.3.A i 1.3.B - Przesunięcie terminu 
opublikowania ogłoszenia o konkursie z 30 czerwca 2016 na 15 lipca 2016 oraz 
planowanego terminu rozpoczęcia składania wniosków z 8 sierpnia 2016 na 16 sierpnia 
2016, ze względu na zbieg terminu naboru wniosków z Działaniem 6.3 B, w którym 
przewiduje się duże zainteresowanie beneficjentów, co wiąże się z oceną dużej ilości 
wniosków  w tym samym czasie ze zgodnością ze strategia ZIT. 

7. Poddziałanie 1.3.4 ZIT AW  Typ projektu  1.3.C.2 Doradztwo dla MŚP  - projekty grantowe 
IOB - Przesunięcie terminu opublikowania ogłoszenia o konkursie z 30 czerwca 2016 na 
17 października 2016 oraz planowanego terminu rozpoczęcia składania wniosków z 2 
sierpnia 2016 na 18 listopada 2016, ze względu na możliwość aplikowania IOB na wspartą 
infrastrukturę w ramach  Poddziałania 1.3.4 Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury 
przeznaczonej dla przedsiębiorców. 

8. Poddziałanie 1.5.2 ZIT AW Schemat 1.5.A Wsparcie innowacyjności  produktowej                 
i procesowej  MSP - Przesunięcie terminu opublikowania ogłoszenia o konkursie z 30 
września 2016 na 31 października 2016 oraz planowanego terminu rozpoczęcia składania 
wniosków z 31 października 2016 na 2 grudnia 2016, wynika z doświadczenia w 
ogłoszeniu konkursów skierowanych do przedsiębiorców, w tym samym terminie 
zarówno w horyzoncie jak i ZIT AW, które powoduje dezorientacje wnioskodawców 
odnośnie wyboru instytucji do której mają aplikować (możliwość wyboru przez 
przedsiębiorców naborów, do których mogą aplikować). 

9. Alokacja na nabór w Działaniu 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – zmniejszenie  
o 1 831 836,20 EUR w wyniku wprowadzenia rezerwy na instrumenty zwrotne                   
w przedmiotowym zakresie oraz ze względu na konieczność uwzględnienia rezerwy 
wykonania. Nabór ten w całości wyczerpuje planowaną alokację na Działania 3.2.  

10. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym - dla wszystkich Poddziałań, przesunięcie terminu planowanego 
rozpoczęcia składania wniosków  z dnia 29 lutego 2016 r. na 31 marzec 2016 r.,                
ze względu na stan przygotowań beneficjentów do aplikacji. 

11. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - dla wszystkich Poddziałań 
przesunięcie terminu opublikowania ogłoszenia o konkursie z dnia  29 kwiecień 2016 r. 
na 1 czerwiec 2016 r.  oraz planowanego terminu rozpoczęcia składania wniosków z dnia 
30 maja 2016 r. na 31 lipca  2016 r., ze względu na stan przygotowań beneficjentów          
do aplikacji - wymóg posiadania planów gospodarki niskoemisyjnej,) oraz wymagań          
w  kontekście dokumentacji aplikacyjnej, tj. m.in.:  studium wykonalności, ocena 
oddziaływania na środowisko,  zaświadczenie NATURA 2000, prawo do dysponowania 
nieruchomością, dokumenty dot. zagospodarowania przestrzennego.   

12. Poddziałanie 3.4.4 ZIT AW Typ projektu 3.4.B  Wymiana kotłów oraz inwestycje  



w odnawialne źródła energii- przesunięcie terminu opublikowania ogłoszenia o konkursie 
z  29 kwietnia 2016 na 30 listopada 2016 oraz planowanego terminu rozpoczęcia 
składania wniosków z 30 maja 2016 na 2 stycznia 2017, zmiana spowodowana jest 
dostosowaniem terminu ogłoszenia naboru do terminu w IZ. 

13. Beneficjenci Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych: 
dostosowanie typów beneficjentów – zgodnie z zapisami SZOOP (wykreślenie przy 
organizacjach pozarządowych zawężającego stwierdzenia „turystyczne” pozwoli na 
aplikowanie szerszemu gronu organizacji pozarządowych). 

14. Dodanie naboru w Działaniu 5.1 Drogowa dostępność transportowa, naborze 5.1 D   
inwestycje w drogi lokalne – konsekwencja przesunięcia konkursu z 2015 roku na rok 
2016 - uzasadnienie podano przy opisie konkursu w 2015 r. 

15. Beneficjenci Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną: dostosowanie typów 
beneficjentów – zgodnie z zapisami SZOOP (wykreślenie rodzinnych domów dziecka). 

16. Typy projektów w Działaniu 6.1: dostosowanie nazw typów projektów w schematach 
6.1.D Remont, przebudowę i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków       
w celu ich adaptacji na mieszkania chronione, wpomagane i treningowe skierowane         
w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze i 6.1.E Remont, przebudowa i wyposażenie 
infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne. 
Interwencja może wykraczać poza części wspólne budynków do zapisów 
zaktualizowanego SZOOP. 

17. Poddziałanie 6.1.4 ZIT AW Typ 6.1 D i 6.1.E - Przesunięcie terminu opublikowania 
ogłoszenia o konkursie z 30 września 2016 na 7 października 2016 oraz planowanego 
terminu rozpoczęcia składania wniosków z 31 października 2016 na 9 listopada 2016, ze 
względu na zbieg terminu naboru wniosków w Działaniu 6.3 A i 6.3 C, w którym 
przewiduje się duże zainteresowanie beneficjentów. 

18. W Działaniu 7.1  - Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną 
Poddziałanie 7.1.4 ZIT AW Typ 7.1.C, 7.1.D i 7.1.E - Przesunięcie terminu opublikowania 
ogłoszenia o konkursie z 29 lutego 2016 na 7 marca 2016 oraz planowanego terminu 
rozpoczęcia składania wniosków z 31 marca 2016 na 7 kwietnia 2016, ze względu na 
zbieg terminów naboru wniosków w Działaniu 7.2 Inwestycje w edukację 
ponadgimnazjalną, w tym zawodową w typach 7.2.A, 7.2.B i 7.2.C, w którym przewiduje 
się duże zainteresowanie beneficjentów. 

19. Działanie 8.6 – przesunięcie terminu opublikowania ogłoszenia o konkursie z dnia 27 
listopada 2015 roku na 9 maja 2016 roku, ze względu na zastrzeżenia Komisji Europejskiej 
do zasad funkcjonowania wsparcia w ramach tego działania. Zastrzeżenia dotyczą przede 
wszystkim ogólnopolskiego systemu wspierania przedsiębiorców poprzez Rejestr Usług 
Rozwojowych opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości                    
we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.  

20. Dodano konkurs w ramach Działania 9.2 (konsekwencja przesunięcia konkursu z 2015 
roku na rok 2016 - uzasadnienie podano przy opisie konkursu w 2015 r.). 

 


