UCHWAŁA NR 5460/V/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 4 czerwca 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 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 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 20142020 (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
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.2 - ZIT WrOF
W związku z przesunięciem naboru w ramach Działania 3.4 typ B przesunięto termin
ogłoszenia naboru w ramach Schematu 1.2.2 A z 27 września 2018 r. na 5 listopada 2018 r.,
zmianie również uległ termin rozpoczęcia naboru (z 30 października 2018 r. na 5 grudnia
2018 r.).
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
W kolumnie „Dodatkowe informacje” doprecyzowano rodzaj wydatków kwalifikowalnych.
OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym
Poddziałanie 3.3.1 - OSI i 3.3.2 – ZIT WrOF
Dodanie nowych konkursów na kwotę 13 200 000 zł dla Poddziałania 3.3.1 oraz 9 000 000 zł
dla Poddziałania 3.3.2 na typ projektu C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje
w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki
energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Data opublikowania ogłoszenia
o konkursie: 30 listopada 2018 r.; planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
31 stycznia 2019 r. Konkursy wprowadzono w celu zagospodarowania środków
po rozwiązanych umowach o dofinansowanie projektów.
Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Poddziałanie 3.4.1 - OSI, 3.4.2- ZIT WrOF i 3.4.3 - ZIT AJ w zakresie typu B
Przesunięcie ogłoszenie naboru z 16 lipca 2018 r. na 28 września 2018 r. oraz planowanego
termin rozpoczęcia składania wniosków z 4 września 2018 r. na 29 października 2018 r.
Powodem jest brak zatwierdzenia zmian w RPO przez KE, przez co nie jest możliwe przyjęcie
kryteriów wyboru projektów oraz konieczność opracowania uproszczonej metodologii
audytowej (wybór wykonawcy w trybie zamówienia publicznego). Zmniejszenie alokacji
na nabór w Poddziałaniu 3.4.2 – ZIT WrOF z 5 752 164 € na 2 876 082 € - ze względu na
planowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zniesienie demarkacji pomiędzy
programami krajowymi i regionalnymi w zakresie działań dotyczących efektywności
energetycznej.

Poddziałanie 3.4.4 – ZIT AW w zakresie typu B
Przesunięcie terminu ogłoszenia naboru z 23 lipca 2018 r. na 8 października 2018 r. oraz
planowanego terminu rozpoczęcia składania wniosków z 11 września 2018 r. na 6 listopada
2018 r. Powodem zmiany jest brak zatwierdzenia zmian RPO przez KE, przez co nie jest
możliwe przyjęcie kryteriów wyboru projektów oraz konieczność opracowania uproszczonej
metodologii audytowej (wybór wykonawcy w trybie zamówienia publicznego).
OŚ PRIORYTETOWA 8 RYNEK PRACY
Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy
Przesunięcie ogłoszenie naboru z 28 czerwca 2018 r. na 20 sierpnia 2018 r. oraz planowanego
terminu rozpoczęcia składania wniosków z 16 sierpnia 2018 r. na 20 września 2018 r.
Powodem przesunięcia jest trwający proces zmiany RPO. Po zmianie programu będzie
możliwość rozszerzenia grupy docelowej tego naboru.
OŚ PRORYTETOWA 10 EDUKACJA
Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie 10.1.4 - ZIT AW
Zmniejszono alokację na nabór planowany na październik. Zmiana wynika z planowanego
zwiększenia alokacji w ramach obecnie trwającego naboru.
Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy
Poddziałanie 10.4.1 - horyzontalne
W kolumnie „Dodatkowe informacje” dodano zapis, iż nabór obejmuje również projekty
z obszaru ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT AW.

