Załącznik do Uchwały nr 2601/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 września 2020 r.
4,3921
HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM
DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020
NA ROK 2020
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

Dodatkowe informacje

w euro*
*PODSTAWĄ DO OGŁOSZENIA NABORU JEST
KWOTA WYRAŻONA W EURO

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:
• publiczne jednostki naukowe i ich konsorcja
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Działanie 1.1
konkurs horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
24 stycznia 2020 r.
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
5 marca 2020 r.

• zakupu środków trwałych (w tym aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych
laboratoriów badawczych) niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na
rzecz przedsiębiorstw;
• konsorcja publicznych jednostek naukowych/ uczelni/ szkół
• zakupu wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności
wyższych (występujących jako liderzy konsorcjum) z
badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw.
• publiczne uczelnie/szkoły wyższe i ich konsorcja

37 925 041

8 634 831

58

IZ RPO WD

Tylko projekty uwzględnione w Kontrakcie
Terytorialnym

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.

69 395 180

15 800 000

72

DIP

Konkurs skierowany do beneficjentów z
całego województwa (bez demarkacji na OSI i
ZIT)

1.3.A Przygotowanie terenów inwestycyjnych

11 517 685

2 622 364

72

ZIT AW

Nabór dla beneficjentów realizujących
przedsięwzięcia na terenie ZIT AW

7 466 570

1 700 000

66

DIP

Konkurs skierowany do beneficjentów z
całego województwa

przedsiębiorcami

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

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa - nie przewiduje się naborów w 2020 roku
Działanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości
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Poddziałanie 1.3.1 - konkurs
horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
5 października 2020 r.
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
5 listopada 2020 r.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
17 marca 2020 r.
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Poddziałanie 1.3.4 - ZIT AW
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
21 kwietnia2020 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).
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia
• jednostki organizacyjne jst
• specjalne strefy ekonomiczne (SSE)
• instytucje otoczenia biznesu (IOB)

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
1.4.C. Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych:
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Poddziałanie 1.4.1
konkurs horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
17 kwietnia 2020 r.
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
18 maja 2020 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• IOB.

a) wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie (np. rozwój zintegrowanego, regionalnego
systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowanie informacji,
prezentacja stref aktywności gospodarczej na zagranicznych targach branżowych);
b) promocja gospodarcza regionu w celu przyciągnięcia nowych inwestorów. Promocja
dopuszczalna jest w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w tym również poprzez działania
medialne (informacyjne, promocyjne, edukacyjne).

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
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6

7

Poddziałanie 1.5.1
konkurs horyzontalny

Poddziałanie 1.5.1
konkurs horyzontalny

Poddziałanie 1.5.1
konkurs horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
13 lipca 2020 r.

• mikro- i małe przedsiębiorstwa

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
20 lipca 2020 r.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
04 sierpnia 2020 r.

59 732 560

13 600 000

67

DIP

1.5.D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19
- wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw

19 764 450

4 500 000

67

DIP

• 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).

41 285 740

9 400 000

01
67
69

DIP

Konkurs skierowany do beneficjentów z
całego województwa

1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

4 505 741

1 025 874

1, 67, 69

ZIT AW

Nabór dla beneficjentów realizujących
przedsięwzięcia na terenie ZIT AW.
Konkurs dopuszczający jedynie zakup
ruchomych środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
30 września 2020 r.
opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
22 września 2020 r.
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Poddziałanie 1.5.2 - ZIT AW

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
27 października 2020 r.

Do składania wniosków w naborze uprawnieni
są tylko przedsiębiorcy prowadzący wg
danych na dzień 1 grudnia 2019 r.
przeważającą działalność gospodarczą w
zakresie następujących kodów PKD: 55, 56,
79, 90, 91, 93

• mikro- i małe przedsiębiorstwa

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
17 sierpnia 2020 r.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
28 sierpnia 2020 r.

1.5.D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19
- wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw

Do składania wniosków w naborze uprawnieni
są tylko przedsiębiorcy prowadzący wg
danych na dzień 1 grudnia 2019 r.
przeważającą działalność gospodarczą w
zakresie następujących kodów PKD: 55, 56,
79, 90, 91, 93

• MŚP
• zgrupowania i partnerstwa MŚP

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

Dodatkowe informacje

IZ RPO WD
ZIT WrOF

Nabór dla beneficjentów realizujących
przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF

w euro*
*PODSTAWĄ DO OGŁOSZENIA NABORU JEST
KWOTA WYRAŻONA W EURO

OŚ PRIORYTETOWA 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE
Działanie 2.1 E-usługi publiczne
2.1.A Tworzenie lub rozwój (poprawa e-dojrzałości) e-usług publicznych (A2B, A2C):
a) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury;
b) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji
przestrzennej, np. GIS;
c) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego;
d) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
15 września 2020 r.
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Poddziałanie 2.1.2 - ZIT WrOF
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
16 października 2020 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 2.1.B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych
związków wyznaniowych;
dla funkcjonowania e-usług publicznych. Elementem przedsięwzięcia może być tworzenie lub
• instytucje kultury, ich związki i porozumienia;
rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C):
• organizacje pozarządowe (w tym organizacje turystyczne
a) urzędów administracji samorządowej
oraz LGD);
• uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
2.1.C Przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych:
• jednostki naukowe;
a) Projekty z zakresu digitalizacji zasobów i treści publicznych, np. kulturowych, naukowych
• jednostki badawczo-rozwojowe;
będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego i lokalnego służące zapewnieniu
• służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne;
powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu
• jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego.
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż
wymienione powyżej – dla projektów o zasięgu regionalnym; b) Projekty służące zapewnieniu powszechnego otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych
•porozumienia w/w podmiotów.
będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego.

20 642 870

4 700 000

078
079
101

49 062 568

11 170 640

009
010
012

43 921 000

10 000 000

13

IZ RPO WD

5 829 586

1 327 289

014

ZIT AW

c) Projekty dotyczące stworzenia lub wdrożenia nowych e-usług służących zwiększeniu
uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie
(open government), w tym także takie, które wykorzystują informacje sektora publicznego i/lub
inne, istniejące e-usługi

OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
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Działanie 3.1
konkurs horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
15 kwietnia 2020 r.
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
18 maja 2020 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż
wymienione powyżej;
• przedsiębiorstwa energetyczne;
• MŚP;
• przedsiębiorstwa społeczne;
• organizacje pozarządowe;
• klastry energii
• spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
• towarzystwa budownictwa społecznego;
• grupy producentów rolnych;
• jednostki naukowe;
• uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
• organy administracji rządowej w zakresie związanym z
prowadzeniem szkół;
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i
związków wyznaniowych;
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
• Lokalne Grupy Działania.

3.1.A. Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z
podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz
modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)

DIP

Nabór kierowany wyłącznie do klastrów
energii posiadających Certyfikaty
Pilotażowego Klastra Energii wystawione
przez Ministra Energii

reprezentujące klastry energii posiadające Certyfikaty
Pilotażowego Klastra Energii wystawione przez Ministra
Energii

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
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Poddziałanie 3.3.1 konkurs
horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
14 grudnia 2020 r.
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
15 lutego 2021 r.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
27 lutego 2020 r.
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Poddziałanie 3.3.4 ZIT AW
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
7 kwietnia 2020 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla
których podmiotem założycielskim jest JST;
• jednostki organizacyjne JST;
• organizacje pozarządowe;
• 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 JST lub dla
których podmiotem założycielskim jest JST;
• jednostki organizacyjne JST;
• spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
• 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.

3.3 a Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności
publicznej użytkowanych przez żłobki, przedszkola i szkoły (z wyjątkiem szkół wyższych), w tym
wymiana lub modernizacja źródeł ciepła i montaż mikroinstalacji OZE

3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące
zwalczania emisji kominowej
Wyłącznie projekty w formule grantowej

Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Konkurs nie dotyczy ZITów

Orientacyjna kwota przeznaczona na
dofinansowanie projektów w ramach
konkursów
EFRR/EFS*
Lp.
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Numer i nazwa
Działania/Poddziałania

Poddziałanie 3.4.1
konkurs hotyzontalny

Planowany termin naboru

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
22 kwietnia 2020 r.
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
25 maja 2020 r.

Wnioskodawcy

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż
wymienione powyżej;

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

3.4.e inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach
publicznych

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

w zł
*kwota ta może się zmniejszyć ze względu na
dostępność wolnych środków (w tym
zabezpieczenie projektów w procedurze
odwoławczej)

w euro*
*PODSTAWĄ DO OGŁOSZENIA NABORU JEST
KWOTA WYRAŻONA W EURO

40 956 333

9 325 000

kategoria
interwencji

Instytucja ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje

013

IZ RPO WD

Konkurs dotyczy obszaru całego regionu z
wyłączeniem obszarów ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT
AW.

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

Numer i nazwa
Działania/Poddziałania

Planowany termin naboru

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
26 lutego 2020 r.
14

Poddziałanie 3.4.2 ZIT WrOF
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
27 marca 2020 r.

Wnioskodawcy

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż
wymienione powyżej;
• przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub
świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na
terenach miejskich i podmiejskich;
• organizacje pozarządowe;
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

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

kategoria
interwencji

Instytucja ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje

4 664 941

043
090

IZ RPO WD
IP ZIT WrOF

Nabór dla beneficjentów realizujących
przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF

16 020 422

3 647 554

020
021
022

ZIT AW

Nabór dla beneficjentów realizujących
przedsięwzięcia na terenie ZIT AW

31 742 528

7 227 187

090
091
092

IZ RPO WD

Konkurs dotyczy obszaru całego regionu z
wyłączeniem obszarów ZIT WrOF, ZIT AJ, ZIT
AW.

30 744 700

7 000 000

26

IZ RPO WD

w zł
*kwota ta może się zmniejszyć ze względu na
dostępność wolnych środków (w tym
zabezpieczenie projektów w procedurze
odwoławczej)

w euro*
*PODSTAWĄ DO OGŁOSZENIA NABORU JEST
KWOTA WYRAŻONA W EURO

20 488 887

3.4.b inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R,
zintegrowane centra przesiadkowe
3.4.d inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast: drogi
rowerowe, ciągi pieszo - rowerowe

Działanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY
Działanie 4.1. Gospodarka odpadami - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
23 stycznia 2020 r.
15

Poddziałanie 4.2.4 ZIT AW
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
26 lutego 2020 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 lub uchwałę rady gminy 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.
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.

Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
Działanie 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych
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Poddziałanie 4.4.1
konkurs horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
15 czerwca 2020 r.
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
15 lipca 2020 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• administracja rządowa;
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów
i związków wyznaniowych;
• organizacje pozarządowe;
• LGD;
• spółki prawa handlowego, w których udział większościowy –
ponad 50% akcji, udziałów, itp. – posiadają jednostki sektora
finansów publicznych;
• szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
• jednostki naukowe

4.4.H. Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani i portów rzecznych
służącej kanalizacji ruchu turystycznego w celu ochrony i udostępnianie cennych przyrodniczo
terenów rzeki Odry

Działanie 4.5 Bezpieczeństwo - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT
Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
Działanie 5.2 System transportu kolejowego
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Poddziałanie 5.2.1
konkurs horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
10 czerwca 2020 r.
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
15 lipca 2020 r.

• zarządcy infrastruktury (w tym dworcowej) lub przewoźnicy
kolejowi zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym (Dz. U. nr 86, poz. 789 ze zmianami

5.2.B istotne w skali regionalnego systemu transportu kolejowego inwestycje punktowe
przeznaczone do obsługi transportu pasażerskiego lub towarowego, w tym zapewniające wzrost
efektywności zarządzania przewozami kolejowymi oraz podnoszące standard obsługi klientów
korzystających z usług kolejowych, także w ramach kolei aglomeracyjnej

Konkurs będzie skierowany:
- dla projektów w całości realizowanych poza
obszarem ZIT WROF, ZIT AW, ZIT AJ.

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

9 441 319

104

DWUP

684 651

107

DWUP

Konkurs dotyczy działań w zakresie
Regionalnego programu zdrowotnego
Województwa Dolnośląskiego w zakresie
profilaktyki chorób odkleszczowych

DWUP

Konkurs dotyczy działań w zakresie
Regionalnego programu zdrowotnego
zapobiegania i wczesnego wykrywania
cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców
województwa dolnośląskiego

Dodatkowe informacje

w euro*
*PODSTAWĄ DO OGŁOSZENIA NABORU JEST
KWOTA WYRAŻONA W EURO

OŚ PRIORYTETOWA 6 INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
OŚ PRIORYTETOWA 7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową - nie przewiduje się naboru w 2020 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 2020 r.
Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
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Działanie 8.3
konkurs horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
10 września 2020 r.
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
16 października 2020 r.

• organizacje pracodawców;
• osoby prowadzące działalność gospodarczą;
• przedsiębiorcy;
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• samorządy gospodarcze i zawodowe;
• organizacje pozarządowe;
• szkoły lub placówki oświatowe;
• uczelnie wyższe;
• wspólnoty samorządowe;

8.3.A.
Bezzwrotne dotacje obejmujące:
- szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia
działalności gospodarczej;
- przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
- pomostowe wsparcie finansowe.

41 467 217

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się
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Działanie 8.7
konkurs horyzontalny

Działanie 8.7
konkurs horyzontalny

Działanie 8.7
konkurs horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
21 styczeń 2020 r.
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
24 luty 2020 r.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
25 luty 2020 r.
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
30 marca 2020 r.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
22 października 2020 r.
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
23 listpad 2020 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• przedsiębiorcy;
• osoby prowadzące działalność gospodarczą;
• organizacje pozarządowe;
• podmioty ekonomii społecznej;
• podmioty lecznicze

8.7.A.
Wdrożenie programów profilaktycznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania
profilaktyczne.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• przedsiębiorcy;
• osoby prowadzące działalność gospodarczą;
• organizacje pozarządowe;
• podmioty ekonomii społecznej;
• podmioty lecznicze

8.7.A.
Wdrożenie programów profilaktycznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania
profilaktyczne.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• przedsiębiorcy;
• osoby prowadzące działalność gospodarczą;
• organizacje pozarządowe;
• podmioty ekonomii społecznej;
• podmioty lecznicze

8.7.A.
Wdrożenie programów profilaktycznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania
profilaktyczne.

3 007 056

9 727 641

2 214 804

107

2 488 180

566 513

107

DWUP

Konkurs dotyczy działań w zakresie
Regionalnego programu zdrowotnego
zapobiegania i wczesnego wykrywania
cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców
województwa dolnośląskiego w sugregionie
wrocławskim i m. Wrocław

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

17 568 400

4 000 000

109

DWUP

Projekty o wartości dofinansowania powyżej
100 tys. euro

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 otoczenia.

21 960 500

5 000 000

109

DWUP

Projekty o wartości dofinansowania powyżej 100
tys. euro

OŚ PRIORYTETOWA 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Działanie 9.1 Aktywna integracja
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Działanie 9.1
konkurs horyzontalny

Działanie 9.1
konkurs horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
19 marca 2020 r.
• jednostki samorządu terytorialnego.

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
30 kwietnia 2020 r.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
25 maja 2020 r.
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
25 czerwca 2020 r.

• Zakłady Poprawcze, Schroniska dla Nieletnich, Ośrodki
Kuratorskie/ Ministerstwo Sprawiedliwości;
• organy prowadzące Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.

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

24

Numer i nazwa
Działania/Poddziałania

Działanie 9.1
konkurs horyzontalny

Planowany termin naboru

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
15 lipca 2020 r.
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
17 sierpnia 2020 r.

Wnioskodawcy

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

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

kategoria
interwencji

Instytucja ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje

12 000 000

109

DWUP

Projekty o wartości dofinansowania powyżej 100
tys. euro

4 392 100

1 000 000

115

IZ RPO WD
ZIT AJ

3 074 470

700 000

115

IZ RPO WD
ZIT AW

1 012 392

115

IZ RPO WD
ZIT AJ

w zł
*kwota ta może się zmniejszyć ze względu na
dostępność wolnych środków (w tym
zabezpieczenie projektów w procedurze
odwoławczej)

w euro*
*PODSTAWĄ DO OGŁOSZENIA NABORU JEST
KWOTA WYRAŻONA W EURO

52 705 200

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;
• PFRON
społecznym
W zakresie projektów typu 9.1.C.:
9.1.C Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ,
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
WTZ.
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.

Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
OŚ PRORYTETOWA 10 EDUKACJA
Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
31 sierpnia 2020 r.
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Poddziałanie 10.1.3 - ZIT AJ
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
30 wrzesień 2020 r.

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
31 sierpień 2020 r.
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Poddziałanie 10.1.4 - ZIT AW
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
30 wrzesień 2020 r.

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i
stowarzyszenia;
10.1.A Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu
10.1.B Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia
terytorialnego;
wyrównujące stwierdzone deficyty oraz zwiększające szanse edukacyjne
• organizacje pozarządowe;
10.1.C Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania
• organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i
przedszkolnego
inne form wychowania przedszkolnego;
• przedsiębiorcy

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i
stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• organizacje pozarządowe;
• organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i
inne formy 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

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

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
10 luty 2020 r.
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Poddziałanie 10.2.3 - ZIT AJ
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
16 marzec 2020 r.

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

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 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 uczniów
10.2.H Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod
kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną

4 446 527

Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - nie przewiduje się naboru w 2020 r.
ogółem
EFRR

671 839 151
511 001 861

152 965 359
116 345 680

EFS

160 837 290

36 619 679

