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Lp.
Numer i nazwa 

Działania/Poddziałania
Planowany termin naboru Wnioskodawcy Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w ramach konkursów 

EFRR/EFS*

w  zł

*kwota ta może się zmniejszyć ze względu na 

dostępność wolnych środków (w tym 

zabezpieczenie projektów w procedurze 

odwoławczej)

Orientacyjna kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w ramach 

konkursów 

EFRR/EFS 

w euro*                                                                     

*PODSTAWĄ DO OGŁOSZENIA NABORU JEST 

KWOTA WYRAŻONA W EURO

kategoria 

interwencji

Instytucja ogłaszająca 

konkurs
Dodatkowe informacje

1.

3.3.1 Efektywność 

energetyczna w budynkach 

użyteczności publicznej i 

sektorze mieszkaniowym

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:                                                 

23 maja 2022 r. 

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:  

27 czerwca 2022 r.

organizacje pozarządowe - Górskie Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe

3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności 

publicznej z ograniczeniem do budynków użytkowanych przez GOPR na cele realizacji zadań 

publicznych (ratownictwo)

4 729 638,00 1 020 000,00 13 IZ RPO WD 

Konkurs horyzontalny, dedykowany kompleksowej termomodernizacji 

budynków użyteczności publicznej użytkowanych przez GOPR na cele 

realizacji zadań publicznych (ratownictwo).

Ze względu na planowane zmiany w RPO WD 2014 - 2020 termin naboru 

może ulec zmianie. 

W razie potrzeby przewiduje się możliwość finansowania projektów ze środków 

REACT-EU.

Dopuszcza się możliwość rezygnacji z niniejszego konkursu w przypadku 

uzyskania zgody Komisji Europejskiej na realizację naborów w przedmiotowym 

zakresie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 12 REACT-EU

2.
Działanie 8.2. Wsparcie osób 

poszukujących pracy 

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:                                                 

23 maja 2022 r. 

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:  

28 czerwca 2022 r.

• organizacje pracodawców; 

• osoby prowadzące działalność gospodarczą; 

• przedsiębiorcy; 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 

• samorządy gospodarcze i zawodowe; 

• organizacje pozarządowe; 

• szkoły lub placówki oświatowe; 

• uczelnie wyższe; 

• wspólnoty samorządowe.

8.2.A.

instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie 

określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych 

form wsparcia)

8.2.B.

instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę 

uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji

8.2.C.

instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez 

pracodawców

15 023 556,00 3 240 000,00 102 DWUP

Wsparcie adresowane będzie do obywateli Ukrainy (zgodnie z definicją 

zawartą w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa ), którzy przybyli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z 

działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Ostateczna alokacja na konkurs w Działaniu 8.2 jest uzależniona od poziomu 

wolnych środków w Osi 8.   

3. 

12.1 Zwiększenie jakości i 

dostępności usług zdrowotnych 

w walce z pandemią COVID-19

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:                                                 

1 kwietnia 2022 r. 

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:  

4 maja 2022 r.

planowany termin zakończenia składania wniosków:  

14 dni od dnia rozpoczęcia składania wniosków - dokładna 

data zostanie wskazana w regulaminie konkursu 

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 

zakresie:

- poradni pulmonologicznej lub

- poradni gruźlicy i chorób płuc lub

- poradni chorób płuc lub

- poradni chorób zakaźnych 

12.1 A Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia, 

które będę niezbędne w procesie udzielanych porad pacjentom w następstwie powikłań po 

przebytym COVID-19 32 458 300   7 000 000 53 IZ RPO WD 

Konkurs skierowany do beneficjentów z całego województwa (bez demarkacji na OSI i 

ZIT) zarówno do  AOS  jak i  szpitali, które w swojej strukturze posiadają 

przedmiotowe poradnie (poradnie przyszpitalne).

•	minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 100 tys. PLN

•	maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 2 mln PLN.

O wsparcie nie będą mogły ubiegać się podmioty lecznicze o charakterze 

ponadregionalnym (tj. utworzone przez ministra lub centralny organ administracji 

rządowej, publiczną uczelnie medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą 

działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty 

badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 

medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia, a także przedsiębiorcy 

powstali z przekształcenia ww. podmiotów leczniczych), które otrzymają  wsparcie w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dofinansowanie: 

- wyciąg umowy z NFZ potwierdzający udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze 

środków publicznych w zakresie poradni pulmonologicznej lub poradni gruźlicy i 

chorób płuc lub poradni chorób płuc lub poradni chorób zakaźnych 

- pozytywną opinie wojewody o celowości realizacji inwestycji (OCI), o której mowa w 

ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

OCI nie jest wymagane w przypadku projektów, których wartość kosztorysowa na 

dzień złożenia wniosku nie przekracza 2 mln zł. 

52 211 494 11 260 000

37 187 938 8 020 000

15 023 556 3 240 000

Działanie 12.1 Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19

ogółem

EFRR

EFS

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM 

DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020  

NA ROK 2022

Załącznik do Uchwały nr 5044/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2022 r.                                               

OŚ PRIORYTETOWA 12 REACT EU

OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

OŚ PRIORYTETOWA 8 RYNEK PRACY

Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy 


