UCHWAŁA NR 5005/V/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 4474/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia
8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok
2018
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) 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. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20.12.2013 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. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), uchwala się
co następuje:
§ 1. W uchwale nr 4474/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8
listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie
w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018, załącznik
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się członkowi zarządu województwa
dolnośląskiego właściwemu do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały
nr 4474/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie
przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
(Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018

W harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
(Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018 przyjętego uchwałą nr 4474/V/17 Zarządu
Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. dokonano następujących zmian
mających na celu sprawniejsze wdrażanie programu:
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Poddziałanie 1.2.2 ZIT WrOF
Ze względu na przyspieszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.3.2 opóźniono termin
ogłoszenia konkursu.
Poddziałanie 1.3.2 ZIT WrOF
W związku z licznymi prośbami podmiotów zainteresowanych realizacją projektów
przyspieszono ogłoszenie konkursu.
Poddziałanie 1.5.1 konkursy horyzontalne
1. W związku z licznymi prośbami podmiotów zainteresowanych realizacją projektów
do harmonogramu wprowadzono nowy konkurs dla schematu 1.5.A. Wsparcie
innowacyjności produktowej i procesowej MSP. W ramach konkursu będzie jedynie
możliwość zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
2. Ze względu na prośby podmiotów zainteresowanych realizacją projektów przyspieszono
termin ogłoszenia konkursu dla schematu 1.5 B Wsparcie na inwestycje w zakresie
wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej
produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających z Działania 1.2 (wdrożenie wyników prac
B+R w działalności przedsiębiorstwa).
Jednocześnie zmieniono warunki powyższego konkursu zawężając konkurs jedynie
do projektów wynikających z Działania 1.2 (wcześniej było m.in. 1.2). Projekty wdrażające
inne badania B+R (nie z 1.2), będą preferowane w nowo wprowadzonym konkursie dla
schematu 1.5 A
Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna
Poddziałanie 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 – nabory na typ 3.4 B Wymiana kotłów oraz inwestycje
w odnawialne źródła energii – przesunięto daty ogłoszenia konkursu z 5 czerwca 2018 r. na
16 lipca 2018 r. oraz rozpoczęcia składania wniosków z 9 lipca 2018 r. na 4 września 2018 r.
Poddziałanie 3.4.4 – nabór na typ 3.4 B Wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne
źródła energii – przesunięto datę ogłoszenia konkursu z 19 czerwca 2018 r. na 23 lipca 2018
r.
oraz rozpoczęcia składania wniosków z 23 lipca 2018 r. na 11 września 2018 r.
Przesunięcia ww. terminów wynikają z niezakończonych negocjacji zmian Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy
Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora
MMŚP
Zmieniono termin opublikowania ogłoszenia o konkursie z dnia 22.10.2018 r. na dzień
11.06.2018 r. oraz planowany termin rozpoczęcia składania wniosków z dnia 26.11.2018 r.
na dzień 16.07.2018 r.
Zmiana terminu przeprowadzenia naboru wynika z konieczności zwiększenia poziomu
kontraktacji środków oraz realizacji założeń finansowych programu w roku 2018.
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne
Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
Zgodnie z przyjętym Planem działania w sektorze zdrowia na rok 2018 zaplanowano
ogłoszenie konkursu dotyczącego wdrożenia modelu Dziennych Domów Opieki Medycznej
w województwie dolnośląskim.
Oś priorytetowa 10 Edukacja
Działanie 10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Zmieniono termin opublikowania ogłoszenia o konkursie planowano z 2 października 2018 r.
na 30 października 2018 r. oraz termin rozpoczęcia składania wniosków z 5 listopada 2018 r.
na 30 listopada 2018 r. Zmiana została wprowadzona w celu sprawniejszej oceny wniosków.
Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4
Dostosowano typy projektów do brzmienia zgodnego z SZOOP.
Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy
Wprowadzono nowy konkurs dla szkół zawodowych w ramach Poddziałania 10.4.1 typy A-H
z wykluczeniem typu F. Zmiana ma na celu przyspieszenie procesu wykorzystania środków
w ramach tego Działania.

