Załącznik do Uchwały 5005/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2018 r.
4,1670
HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM
DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020
NA ROK 2018*

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

Orientacyjna kwota przeznaczona na
dofinansowanie projektów w ramach
konkursów
EFRR/EFS

w zł

w euro

kategoria
interwencji

Instytucja ogłaszająca
konkurs
(wraz z hiperłączem do
strony
instytucji)

Dodatkowe informacje
(kwoty w euro)

Tylko projekty uwzględnione w
Kontrakcie Terytorialnym. W związku
z planowaną zmianą wytycznych w
zakresie trybów wyboru projektów na
lata 2014-2020 ogłoszenie konkursu i
planowany termin rozpoczęcia naboru
może zostać zmieniony.

OŚ PRIORYTETOWA 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE
Działanie 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych
Wsparcie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej w publicznych jednostkach naukowych
oraz w uczelniach / szkołach wyższych - projekty dotyczące:
opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
19 stycznia 2018 r.
1.

Działanie 1.1 - konkursy
horyzontalne

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
21 lutego 2018 r.

• publiczne jednostki naukowe i ich konsorcja
• publiczne uczelnie/szkoły wyższe i ich konsorcja
• konsorcja publicznych jednostek naukowych/ uczelni/ szkół
wyższych (występujących jako liderzy konsorcjum) z
przedsiębiorcami

• zakupu środków trwałych (w tym aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia
specjalistycznych laboratoriów badawczych) niezbędnych do prowadzenia działalności badawczorozwojowej na rzecz przedsiębiorstw;
• zakupu wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności
badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw.

84 661 947

20 317 242

58

IZ RPO WD

1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

20 351 774

4 884 035

02
62
64
69
101

DIP
ZIT WrOF

1.2 D Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu. Projekty w
zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R - IOB.

17 406 780

4 177 293

72

DIP

33 557 826

8 053 234

72

DIP
ZIT WrOF

7 883 089

1 891 790

72

ZIT AW

Elementem wsparcia mogą być także inwestycje budowlane w zakresie budowy, przebudowy
bądź rozbudowy infrastruktury B+R.
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
27 września 2018 r.
2.

Poddziałanie 1.2.2 - ZIT
WrOF

3.

Poddziałanie 1.2.1 konkursy horyzontalne

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
30 października 2018 r.

• przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin-off);
• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami
pozarządowymi;
• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi,
uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi,
bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
28 lutego 2018 r.
• IOB, w tym organizacje pozarządowe.

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
4 kwietnia 2018 r.

Działanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
8 maja 2018 r.
4.

Poddziałanie 1.3.2 - ZIT
WrOF

5.

Poddziałanie 1.3.4 - ZIT
AW

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
2 lipca 2018 r.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
18 grudnia 2018 r.
planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
21 stycznia 2019 r.

Schemat 1.3.A:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
• instytucje otoczenia biznesu (IOB).
Schemat 1.3.B:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
• instytucje otoczenia biznesu (IOB);
• uczelnie/szkoły wyższe;
• lokalne grupy działania (LGD).

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
• instytucje otoczenia biznesu (IOB)

1.3.A Przygotowanie terenów inwestycyjnych
1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców:
- budowa / rozbudowa / przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu
przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi
wewnętrzne itp.);
- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

1.3.A Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Nabór obejmuje również projekty z
obszaru ZIT WrOF

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
29 marca 2018 r.
6.

Poddziałanie 1.3.4 - ZIT
AW

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
30 kwietnia 2018 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
• instytucje otoczenia biznesu (IOB);
• uczelnie/szkoły wyższe;
• lokalne grupy działania (LGD).

1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców:
- budowa / rozbudowa / przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu
przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi
wewnętrzne itp.);
- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

8 825 689

2 117 996

72

ZIT AW

20 835 000

5 000 000

01
67
68

DIP

54 171 000

13 000 000

01
67
69

DIP

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

7.

Poddziałanie 1.5.1
konkursy horyzontalne

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
25 czerwiec 2018 r.
planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
25 lipca 2018 r.

8.

Poddziałanie 1.5.1
konkursy horyzontalne

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
1 czerwiec 2018 r.
planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
2 lipca 2018 r.

1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP:
- wprowadzenie na rynek nowych
lub ulepszonych produktów/usług;
- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

• MŚP ;
• zgrupowania i partnerstwa MŚP

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).

• MŚP ;
• zgrupowania i partnerstwa MŚP

Konkurs dopuszczający jedynie
zakupy środków trwałych i
wartości niematerialnych i
prawnych

OŚ PRIORYTETOWA 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE
Działanie 2.1 E-usługi publiczne - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Zgodnie z RPO/ SzOOP:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
planowany termin rozpoczęcia składania
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione
wniosków:
powyżej;
4 września 2018 r.*
• przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub
świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na
terenach miejskich i podmiejskich;
*termin opublikowania ogłoszenia oraz
• organizacje pozarządowe;
rozpoczęcia składania wniosków może ulec
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.
zmianie (włącznie z nie dochowaniem terminu
Powyższy katalog może ulec zmianie ze względu na zmiany w
3 miesięcy pomiędzy aktualizacją
RPO zgłoszone do Komisji Europejskiej.
harmonogramu a rozpoczęciem naboru) w
Właściwy katalog wnioskodawców zostanie wskazany w
związku z procesem negocjacji zmian RPO z KE
Regulaminie konkursu, zgodnie z typem naboru.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
16 lipca 2018 r.*

9.

10.
11.

Poddziałanie 3.4.1 OSI

Poddziałanie 3.4.2 - ZIT
WrOF
Poddziałanie 3.4.3 - ZIT
AJ

Konkurs będzie ukierunkowany na
Obszary Strategicznej Interwencji
(OSI).
3.4 B Wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii**
17 277 628

4 146 299

14

DIP

**zakres konkursu może ulec zmianie w związku z procesem negocjacji zmian RPO z KE.

ZOI - 947 476
LGOI - 1 189 383
OIDB - 544 719
OIRW - 585 944
ZKD - 878 777.

DIP
ZIT WROF
DIP
ZIT AJ

jw.

jw.

jw.

23 969 267

5 752 164

14

jw.

jw.

jw.

5 970 990

1 432 923

14

jw.

jw.

11 536 810

2 768 613

14

ZIT AW

40 419 900

9 700 000

43

IZ RPO WD
ZIT WrOF

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
23 lipca 2018 r. *

12.

13.

Poddziałanie 3.4.4 - ZIT
AW

Podziałanie 3.4.2 - ZIT
WrOF

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
11 września 2018 r. *
*termin opublikowania ogłoszenia oraz
rozpoczęcia składania wniosków może ulec
zmianie (włącznie z nie dochowaniem terminu
3 miesięcy pomiędzy aktualizacją
harmonogramu a rozpoczęciem naboru) w
związku z procesem negocjacji zmian RPO z KE

ogłoszenie ogłoszenia o konkursie:
28 września 2018 r.
planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
29 października 2018 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
3.4 A b) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R,
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione
zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet
powyżej;
• przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub
3.4 A c) Inwestycje związane z systemami zarządzania ruchem i energią
świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na
terenach miejskich i podmiejskich;
3.4 A d) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. drogi rowerowe,
• organizacje pozarządowe;
ciągi piesze
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

Działanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY
Działanie 4.1. Gospodarka odpadami - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Alokacja w ramach konkursu
zostanie podzielona na 5 OSI:

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
25 czerwca 2018 r.
14.

Poddziałanie 4.2.4 ZIT
AW

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
26 lipca 2018 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, w tym:
• sieci kanalizacji sanitarne;
• oczyszczalnie ścieków;
• inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów
ściekowych (innego niż składowanie) – jako element projektu;
• inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako
element projektu.
Jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę wodno-ściekową – do 15%
wydatków kwalifikowalnych – inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy urządzeń
zaopatrzenia w wodę i poboru wody, w tym:
• sieci wodociągowe;
• stacje uzdatniania wody;
• zbiorniki umożliwiające pozyskiwanie wody pitnej;
• urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody.

21 994 309

5 278 212

20
21
22

ZIT AW

10 401 824

2 496 238

087

IZ RPO
ZIT WROF

1 960 000

50
51

IZ RPO
ZIT WROF

Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
Działanie 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
Działanie 4.5 Bezpieczeństwo

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
28 września 2018 r.
15.

Poddziałanie 4.5.2 - ZIT
WrOF

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków: 2 listopada
2018 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
OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT
Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
Działanie 5.2 System transportu kolejowego - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
OŚ PRIORYTETOWA 6 INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
OŚ PRIORYTETOWA 7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową

Szkolnictwo ponadgimnazjalne ogólne
Szkolnictwo zawodowe
7.2.A Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w
zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę,
rozbudowę lub adaptację (w tym także zakup wyposażenia) placówek i szkół ponadgimnazjalnych,
w tym zawodowych i specjalnych
opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
27 lipca 2018 r.
16.

Poddziałanie 7.2.2 - ZIT
WROF

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
27 sierpnia 2018 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe;
• specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

7.2.B Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych
8 167 320
7.2.C Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do
wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów
niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych
7.2.D Przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów
kształcenia zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do
rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów,
pracowni itp.
7.2.E Przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu

Szkolnictwo ponadgimnazjalne ogólne
Szkolnictwo zawodowe
7.2.A Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w
zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę,
rozbudowę lub adaptację (w tym także zakup wyposażenia) placówek i szkół ponadgimnazjalnych,
w tym zawodowych i specjalnych
opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
27 lipca 2018 r.
17.

Poddziałanie 7.2.3 - ZIT
AJ

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
27 sierpnia 2018 r.

7.2.B Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych
3 875 310

jw.

930 000

50
51

IZ RPO
ZIT AJ

6 427 630

102

DWUP

6 466 614

105

DWUP

6 100 000

106

DWUP

7.2.C Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do
wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów
niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych
7.2.D Przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów
kształcenia zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do
rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów,
pracowni itp.
7.2.E Przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu
OŚ PRIORYTETOWA 8 RYNEK PRACY
Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy - projekty wybierane w trybie pozakonkursowym
Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
28 czerwca 2018 r.
18.

Działanie 8.2 horyzontalne

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
16 sierpnia 2018 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.

8.2.A - 8.2.E - projekty z zakresu aktywizacji zawodowej

26 783 934

Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
15 lutego 2018 r.
19.

Poddziałanie 8.4.1 horyzontalne

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
23 marca 2018 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 .

26 946 381

Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
11 czerwca 2018 r.
20.

Działanie 8.6 horyzontalne

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
16 lipca 2018 r.

• spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z
ograniczoną odpowiedzialnością;
• spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę
zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego,
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
• jednostki samorządu terytorialnego w tym samorządowe
jednostki organizacyjne,
• spółdzielnie,
• uczelnie,
• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
• niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
• fundacje,
• stowarzyszenia,
• związki zawodowe,
• organizacje pracodawców,
• samorząd gospodarczy i zawodowy,
• wspólnoty mieszkaniowe,
• szkoły,
• placówki systemu oświaty,
• inne jednostki organizacyjne systemu oświaty

8.6.A.
Wzrost konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi
realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub
jego pracowników, w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie
procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu
działalności gospodarczej.

Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
OŚ PRIORYTETOWA 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Działanie 9.1 Aktywna integracja

25 418 700

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
14 marca 2018 r.
21.

Poddziałanie 9.1.1 horyzontalne

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
25 kwietnia 2018 r.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
25 lipca 2018 r.
22.

Poddziałanie 9.1.1 horyzontalne

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
19 września 2018 r.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
21 czerwca 2018 r.
23.

Poddziałanie 9.1.1 horyzontalne

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
24 sierpnia 2018 r.

• 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

9.1.A (pierwszy typ operacji):
kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy
Rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji

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;
9.1.A (drugi typ operacji):
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i
Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
związków wyznaniowych;
społecznym
• 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

9.1.C Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ,
WTZ

W zakresie projektów typu 9.1.B.:
• 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 (prawnego, rodzinnego, psychologicznego)dla osób przebywających w Zakładach
Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach
Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i ich rodzin

24 455 373

5 868 820

109

DWUP

41 670 000

10 000 000

109

DWUP

7 733 264

1 855 835

109

DWUP

20 835 000

5 000 000

112

DWUP

14 260 751

3 422 306

112

DWUP

12 501 000

3 000 000

113

DWUP

5 578 830

1 338 812

115

IZ RPO WD
ZIT WroF

Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
23 luty 2018 r.
24.

Poddziałanie 9.2.1 horyzontalne

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
29 marca 2018 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne j.s.t.;
• 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.B Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
6 czerwca 2018 r.
25.

Działanie 9.3 horyzontalne

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
19 lipca 2018 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

Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej
opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
25 września 2018 r.
26.

Działanie 9.4 horyzontalne

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
6 listopada 2018 r.

• Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej

9.4.A. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych realizowane w sposób
komplementarny w ramach trzech modułów: 1) Usług animacji, 2) Usług rozwoju ekonomii
społecznej, 3) Usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.

OŚ PRORYTETOWA 10 EDUKACJA
Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

27.

Poddziałanie 10.1.2 ZIT WroF

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
30 października 2018 r.
planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
30 listopada 2018 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
wyrównujące stwierdzone deficyty oraz zwiększające szanse edukacyjne
10.1.C Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania
przedszkolnego

28.
29.

Poddziałanie 10.1.3 ZIT AJ
Poddziałanie 10.1.4 ZIT AW

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

6 258 113

1 501 827

115

jw.

5 788 580

1 389 148

115

IZ RPO WD
ZIT AJ
IZ RPO WD
ZIT AW

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

30.

31.

32.
33.

Poddziałanie 10.2.1 horyzontalne i OSI

Poddziałanie 10.2.2 ZIT WrOF

Poddziałanie 10.2.3 ZIT AJ
Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW

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, 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

33 706 380

8 088 884

115

IZ RPO WD

jw.

10.2.A Kształtowanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych 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 i rozwojowych
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 oraz umiejętności uniwersalnych uczniów
10.2.H Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem
wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną

18 751 500

4 500 000

115

IZ RPO WD
ZIT WrOF

jw.

jw.

jw.

10 417 500

2 500 000

115

jw.

jw.

jw.

14 167 800

3 400 000

115

33 336 000

8 000 000

118

719 915 569
391 306 464
328 609 105

172 765 915
93 906 039
78 859 876

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
30 stycznia 2018 r.
planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
1 marca 2018 r.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
8 maja 2018 r.
planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
7 czerwca 2018 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• organizacje pozarządowe;
• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Alokacja przeznaczona na konkurs
zostanie podzielona na 5 pul OSI ze
względu na obszar realizacji projektu
oraz dodatkową pulę na projekty
horyzontalne:

IZ RPO WD
ZIT AJ
IZ RPO WD
ZIT AW

Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie - nie przewiduje się naboru w 2018 r.
Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
24 sierpnia 2018 r.
34.

Poddziałanie 10.4.1 horyzontalne

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
24 września 2018 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
10.4.A Praktyczne formy nauczania
• jednostki organizacyjne jst;
10.4.B Dostosowanie kształcenia i szkolenie w zawodach
• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i
10.4.C Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów
placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
zawodowych
• placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia
10.4.D Doradztwo edukacyjno-zawodowe
praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia
10.4.E Przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji
zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy,
CKZiU
umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
10.4.G Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
• instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z
we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową; 10.4.H Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
pod kątem umiejętności interpersonalnych, społecznych, korzystania z TIK, nauczania
• podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa
eksperymentalnego i zindywidualizowanego podejścia do ucznia
w art. 170 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe;
• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

ogółem
EFRR
EFS

Hiperełącza do stron IOK
IZ RPO WD
DIP
DWUP
ZIT WROF
ZIT AJ

IZ RPO WD

horyzontalne - 1 617 776
ZOI - 1 213 332
LGOI - 1 941 332
OIDB - 1 132 444
OIRW - 889 778
ZKD - 1 294 222

