Załącznik do Uchwały nr 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r.
4,2779
HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM
DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020
NA ROK 2019
Orientacyjna kwota przeznaczona na
dofinansowanie projektów w ramach
konkursów
EFRR/EFS*
Lp.

Numer i nazwa
Działania/Poddziałania

Planowany termin naboru

Wnioskodawcy

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

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

kategoria
interwencji

Instytucja ogłaszająca
konkurs
(wraz z hiperłączem do
strony
instytucji)

Dodatkowe informacje
(kwoty w euro)

DIP

część alokacji (50 000 000 PLN) w konkursie
może być zarezerwowana tylko na projekty
zgłaszane w ramach Wspólnego
Przedsięwzięcia z NCBiR

DIP

w euro

OŚ PRIORYTETOWA 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE
Działanie 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa
opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
30 września 2019 r.
1

Poddziałanie 1.2.1
konkurs horyzontalny

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
19 listopada 2019 r.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
21 lutego 2019 r.
2

Poddziałanie 1.2.1
konkurs horyzontalny

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
22 marca 2019 r.

• przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin-off)
• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym
1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R*
z organizacjami pozarządowymi
• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi,
* w tym projekty realizowane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Narodowym Centrum
uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami
Badań i Rozwoju
leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi
przez te podmioty

100 102 860

23 400 000

02
62
64
69
101

• MŚP
• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi,
1.2.Ca Usługi dla przedsiębiorstw - profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez
uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami
instytucje otoczenia biznesu
leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi
przez te podmioty

15 400 440

3 600 000

66

Działanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
28 marca 2019 r.
3

Poddziałanie 1.3.1
konkurs horyzontalny

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
28 maja 2019 r.

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

1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorstw

23 733 177

5 547 857

72

DIP

1.3.C.1 Doradztwo dla MŚP - wsparcie bezpośrednie

5 056 777

1 182 070

66

DIP

1.3.C.1 Doradztwo dla MŚP - wsparcie bezpośrednie

4 021 226

940 000

66

ZIT AW

10 694 750

2 500 000

66

DIP

12 115 603

2 832 138

1, 67, 69

ZIT AW

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
28 listopada 2019 r.
4

5

Poddziałanie 1.3.1
konkurs horyzontalny

Poddziałanie 1.3.4 ZIT
AW

• MŚP
planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
2 stycznia 2020 r.
opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
12 grudnia 2019 r.
planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
16 stycznia 2020

• MŚP

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
9 maja 2019 r.
6

Poddziałanie 1.4.1
konkurs horyzontalny

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
10 czerwca 2019 r.

• MŚP
•LGD

1.4.B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli
biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne:
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjnoprocesowych przedsiębiorstw

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
19 lutego 2019 r.
7

Poddziałanie 1.5.2 ZIT
AW

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
22 marca 2019 r.

• MŚP;
• zgrupowania i partnerstwa MŚP;
z wyłaczeniem mikroprzedsiębiorstw działających
do 2 lat

1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

Konkurs będzie ukierunkowany na Obszary
Strategicznej Interwencji (OSI).
Alokacja w ramach konkursu zostanie podzielona
na 5 OSI:
ZOI - 1 146 620 EUR
LGOI - 1 243 238 EUR
OIDB - 1 014 822 EUR
OIRW - 919 884 EUR
ZKD - 1 223 294 EUR.
Wsparcie będzie udzielane jako pomoc publiczna.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
21 maja 2019 r.
8

Poddziałanie 1.5.2 ZIT
AW

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
21 czerwca 2019 r.

Mikroprzedsiebiorstwa prowadzące dzialaność
gospodarczą krócej niz 2 lata licząc od daty ogloszenia
naboru

1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

2 000 000

467 519

1, 67, 69

ZIT AW

OŚ PRIORYTETOWA 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE
Działanie 2.1 E-usługi publiczne - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

9

Poddziałanie 3.3.2
ZIT WrOF

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
2 lipca 2019 r.
planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków
3 września 2019 r.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
8 stycznia 2019 r.
10

Poddziałanie 3.3.4 ZIT
AW

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
8 lutego 2019 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia;
• podmioty publiczne, których właścicielem jest
jednostka samorządu terytorialnego lub dla których
podmiotem założycielskim jest jednostka samorządu
terytorialnego;
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu
terytorialnego;
• towarzystwa budownictwa społecznego;
• organizacje pozarządowe;
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne
kościołów i związków wyznaniowych;
• jednostki sektora finansów publicznych inne niż
wymienione powyżej;

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia;
• podmioty publiczne, których właścicielem jest
jednostka samorządu terytorialnego lub dla których
podmiotem założycielskim jest jednostka samorządu
terytorialnego;
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu
terytorialnego.

3.3.B 1. Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych
wielorodzinnych

29 927 940

6 995 942

013

DIP
ZIT WrOF

3.3 C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie
podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

1 596 153

373 116

013

ZIT AW

43 351 978

10 133 939

017
018
101

IZ RPO WD

10 635 561

2 486 164

020
021
022

IZ RPO WD
ZIT WrOF

Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Działanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY
Działanie 4.1. Gospodarka odpadami

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
18 luty 2019 r.
11

Działanie 4.1.
konkurs horyzontalny

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
18 marca 2019 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia;
• podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki
odpadami w ramach realizacji zadań jednostek
samorządu terytorialnego;

4.1.B Projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki
odpadami komunalnymi w regionie, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami,
m.in.:
• infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru,
odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych ;
• infrastruktury do recyklingu, sortowania i kompostowania;
• infrastruktury do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych (nie można współfinansować budowy nowych zakładów przetwarzania mechanicznobiologicznego oraz projektów dot. zwiększenia zdolności istniejących zakładów w zakresie MBP).
Warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w planach inwestycyjnych w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi zatwierdzonych przez Ministra Środowiska będącymi
załącznikiem do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego.

Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
16 września 2019 r.
12

Poddziałanie 4.2.2 ZIT
WrOF

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
28 października 2019 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu
terytorialnego;
• 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 od 2 do 10 tys.
RLM (wielkość aglomeracji weryfikowana w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałę
sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w
momencie złożenia wniosku o dofinansowanie), w tym:
• sieci kanalizacji sanitarnej,
• 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.

Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
Działanie 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
Działanie 4.5 Bezpieczeństwo
opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
27 maja 2019 r.
13

Poddziałanie 4.5.1
konkurs horyzontalny

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
2 lipca 2019 r.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
27 maja 2019 r.
14

Poddziałanie 4.5.2 ZIT
WrOF

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
2 lipca 2019 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia;
• jednostki podległe jednostkom samorządu
terytorialnego, w tym jednostki organizacyjne jednostek
samorządu terytorialnego;
• administracja rządowa;
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
• organizacje pozarządowe

4.5.C Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed
niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie
zagospodarowania wód opadowych, w tym:
• systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/ modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia;
• jednostki podległe jednostkom samorządu
terytorialnego, w tym jednostki organizacyjne jednostek
samorządu terytorialnego;
• administracja rządowa;
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
• organizacje pozarządowe

4.5.C Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed
niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie
zagospodarowania wód opadowych, w tym:
• systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/ modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

21 585 459

5 045 807

7 758 014

1 813 510

087

IZ RPO WD

087

IZ RPO
ZIT WROF

833 983

052

ZIT AW

6 466 614

105

DWUP

2 500 000

109

DWUP

OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT
Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
Działanie 5.2 System transportu kolejowego - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
OŚ PRIORYTETOWA 6 INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
OŚ PRIORYTETOWA 7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną
opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
26 marca 2019 r.
15

Poddziałanie 7.1.4 ZIT
AW

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
26 kwietnia 2019 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu
terytorialnego;
• organy prowadzące przedszkola i inne formy
wychowania przedszkolnego, w tym organizacje
pozarządowe;
• specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Edukacja przedszkolna mająca na celu tworzenie nowych miejsc przedszkolnych
7.1.A Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i
wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę,
adaptację, budowę (w tym także zakupu wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych
form wychowania przedszkolnego.
7.1.B Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i
wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez zakup wyposażenia do
budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

3 567 696

Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
OŚ PRIORYTETOWA 8 RYNEK PRACY
Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy - projekty wybierane w trybie pozakonkursowym
Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
29 stycznia 2019 r.
16

Poddziałanie 8.4.1
konkurs horyzontalny

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
4 marca 2019 r.

• osoby prowadzące działalność gospodarczą,
• przedsiębiorcy,
• organizacje pracodawców,
• związki zawodowe,
• jednostki samorządu terytorialnego, w tym
samorządowe jednostki organizacyjne,
• spółdzielnie,
• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
• organizacje pozarządowe, 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

27 663 528

Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się- nie przewiduje się naboru w 2019 r.
OŚ PRIORYTETOWA 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Działanie 9.1 Aktywna integracja

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
25 września 2019 r.
17

Poddziałanie 9.1.1
konkurs horyzontalny

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
28 października 2019 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu
terytorialnego;
• jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
9.1.A (pierwszy typ operacji):
• organizacje pozarządowe;
kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy
• lokalne grupy działania;
Rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji
• podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa
społeczne;
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne
kościołów i związków wyznaniowych;
• PFRON

10 694 750

Konkurs dotyczy obszaru całego regionu z
wyłączeniem obszaru ZIT WROF

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
11 kwietnia 2019 r.
18

Poddziałanie 9.1.1
konkurs horyzontalny

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
15 maja 2019 r.

W zakresie projektów typu 9.1.A:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia;
•jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
• jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
• organizacje pozarządowe;
• lokalne grupy działania;
• podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa
społeczne;
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i
9.1.A (drugi typ operacji):
związków wyznaniowych;
Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
• PFRON

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

34 223 200

8 000 000

109

DWUP

5 500 000

112

DWUP

5 950 000

113

DWUP

20 333 180

4 753 075

115

IZ RPO WD

5 225 607

1 221 536

115

IZ RPO WD
ZIT AJ

117

IZ RPO WD

W zakresie projektów typu 9.1.C.:
WTZ
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia;
•jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
• 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

Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - nie przewiduje się naboru w 2019 r.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
16 lipca 2019 r.
19

Poddziałanie 9.2.1
konkurs horyzontalny

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
4 września 2019 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu
terytorialnego;
• 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.A Usługi asystenckie i opiekuńcze

23 528 450

Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej
opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
26 lutego 2019 r.
20

Działanie 9.4
horyzontalne

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
29 marca 2019 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.

25 453 505

OŚ PRORYTETOWA 10 EDUKACJA
Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
21 sierpnia 2019 r.
21

Poddziałanie 10.1.1
konkurs horyzontalny

22

Poddziałanie 10.1.3 ZIT
AJ

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
24 września 2019 r.

jw.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu
terytorialnego;
• organizacje pozarządowe;
• organy prowadzące publiczne i niepubliczne
przedszkola i inne form wychowania przedszkolnego;
• przedsiębiorcy
jw.

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

jw.

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
3 kwietnia 2019 r.
23

Działanie 10.3 konkurs
horyzontalny

planowany termin rozpoczęcia składania
wniosków:
6 maja 2019 r.

• wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w
tym m. in.:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia;
10.3.A Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie języków obcych oraz ICT
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu
terytorialnego;
• organizacje pozarządowe;
• przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu;
• uczelnie wyższe.

7 003 030

1 637 025

Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - nie przewiduje się naboru w 2019 r.
ogółem
EFRR
EFS
Hiperełącza do stron IOK
IZ RPO WD
DIP
DWUP
ZIT WROF
ZIT AJ

445 672 883
291 547 634
154 125 249

104 180 295
68 152 045
36 028 250

