UCHWAŁA NR 298/VI/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2019
w sprawie zmiany uchwały nr 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia 11 października 2018 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 2019
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913, 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 oraz art. 47
ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431
z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia
11 października 2018 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 2019,
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 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 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 2019
W harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 r.
wprowadzono następujące zmiany:
Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Dodano konkurs w poddziałaniu 1.3.3 ZIT AJ - Typy projektów:
- 1.3.A. Przygotowanie terenów inwestycyjnych
- 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorstw
Alokacja dla poddziałania 2 036 572 € czyli 8 762 962 PLN (wg kursu 4,3028 PLN obowiązującego
w miesiącu zmiany harmonogramu).
Termin ogłoszenia o konkursie: 19 grudnia 2019 r.
Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 22 stycznia 2020 r.
Konkurs wprowadzono w celu wykorzystania wolnych środków w Poddziałaniu.
Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna
W Działaniu 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym – Poddziałanie 3.3.2 – dopisano warunkowo w katalogu potencjalnych
wnioskodawców spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zaznaczając, że zmiana będzie skuteczna od
przyjęcia zaktualizowanej (w tym zakresie) strategii ZIT.
Oś 10 Edukacja
Dodano 4 konkursy w ramach działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Alokacja dla poddziałania 10.4.1 – 7 669 425 € czyli 33 000 002 PLN,
Alokacja dla poddziałania 10.4.2 – 3 146 265 € czyli 13 537 749 PLN,
Alokacja dla poddziałania 10.4.3 – 2 581 533 € czyli 11 107 820 PLN,
Alokacja dla poddziałania 10.4.4 – 2 134 644 € czyli 9 184 946 PLN
(wg kursu 4,3028 PLN obowiązującego w miesiącu zmiany harmonogramu).
Termin ogłoszenia o konkursie 1 kwiecień 2019 r., termin rozpoczęcia składania wniosków
o dofinansowanie – 6 maj 2019 r.
Wprowadzono nowe konkursy w celu szybszej realizacji wskaźników w ramach tego działania.

W związku z wprowadzeniem nowych konkursów dla działania 10.4 w działaniu 10.3 Poprawa
dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie - zmieniono termin opublikowania ogłoszenia
o konkursie na 3 czerwca 2019 r. oraz planowany termin rozpoczęcia składania wniosków na 5 lipca
2019 r.

