Wykaz zmian w Harmonogramie naboru wniosków w trybie
konkursowym o dofinansowanie na rok 2017
Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne
Działanie 2.1 E-usługi publiczne
Na wniosek ZIT AJ, wprowadzono dodatkowy konkurs w ramach Działania 2.1. co jest podyktowane
oszczędnościami powstałymi z rozstrzygniętego konkursu na Poddziałaniu 2.1.3.A,B,C.
Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym
Dodano nowy, nieplanowany wcześniej konkurs na typ 3.3.A w Poddziałaniu 3.3.1. Horyzont, ze
względu na ważny interes społeczny.
Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby
Działanie 4.5 Bezpieczeństwo
W Działaniu 4.5.2. został usunięty kod interwencji 101, który nie dotyczy typu operacji A i B.
Oś priorytetowa 8 Rynek pracy
Działanie 8.4Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Dokonano zmiany dat ogłoszenia konkursów w ramach Działania 8.4. i dat rozpoczęcia naboru
wniosków, co związane jest z procedurą opracowania Regulaminu konkursu – koniecznością
oszacowania alokacji wg kursu euro.
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
Dokonano zmiany dat konkursów w ramach Działania 9.1., typ operacji A (nabór dedykowany OPS
i PCPR). Zmiana terminu naboru z kwietnia 2017 r. na maj 2017 r. związana jest z wprowadzeniem
w kwietniu 2017 r. nowego konkursu w Działaniu 9.3.A.
Mając na uwadze niski poziom kontraktacji środków w ramach CT9 oraz z uwagi na niewykorzystanie
całości alokacji konkursu w 2016 r. skierowanego do podmiotów zajmujących się wsparciem
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznych, wprowadzono nowy konkurs w ramach typu 9.1.B.
Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Wprowadzono dodatkowy konkurs w ramach Działania 9.2. dla obszaru ZIT WrOF oraz ZIT AJ.
W przypadku Poddziałania 9.2.2. (ZIT WrOF) zmiana wynika z dużego zainteresowania naborem ze
strony potencjalnych beneficjentów oraz oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygniętego
konkursu z 2016 r. Termin naboru ustalono tak, by powiązać termin ogłoszenia z szacowanym
terminem rozstrzygnięcia konkursu na infrastrukturę (Poddziałanie 6.1.2.) i tym samym zwiększyć
możliwość realizacji projektów zintegrowanych.
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W przypadku Poddziałania 9.2.3. (ZIT AJ) zmiana wynika z dużego zainteresowania naborem ze strony
potencjalnych beneficjentów oraz oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygniętego konkursu
z 2016 r.
Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
Dodano nowy nabór w ramach Działania 9.3., typ operacji A. W grudniu br. Regionalny Program
Zdrowotny został opracowany i przesłany do oceny AOTMiT.
Ponadto, dokonano zmiany daty ogłoszenia konkursu w ramach Działania 9.3. - typ operacji B, co
związane jest z procedurą opracowania Regulaminu konkursu, tj. koniecznością oszacowania alokacji
wg
kursu
euro
oraz
koniecznością
podjęcia
dodatkowych
prac
związanym
z opracowaniem dokumentacji dla nowych konkursów dla Działania 9.2.
Oś priorytetowa 10 Edukacja
Działanie 10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Zaktualizowano kwoty alokacji w euro oraz kwoty na konkurs horyzontalny i poszczególne OSI.
Działanie 10.2.Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie 10.2.2
W Poddziałaniach 10.2.2-10.2.4. zostały zaktualizowane kwoty alokacji w euro.
Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie
Zaktualizowano kwotę alokacji w euro.
Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy
W Poddziałaniach 10.4.1. uzupełniono listę Wnioskodawców (typ operacji A,B,C,D,G,H) oraz
zaktualizowano kwotę alokacji w euro jak i kwoty na konkurs horyzontalny i poszczególne OSI.
W pozostałych Poddziałaniach zaktualizowano kwotę alokacji w euro, a dodatkowo w Poddziałaniu
10.4.4.F. uzupełniono listę Wnioskodawców.
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