
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 845/V/15 z dnia 1 lipca 2015 r.

Lp.

Numer i nazwa 

Działania/Poddz

iałania

Planowany termin 

naboru 

(ogłoszenie 

konkursu)

Wnioskodawcy
Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

 Orientacyjna kwota 

przeznaczona na dofinansowanie 

projektów w ramach konkursów 

(w zł)

kurs - 4,1289  

Orientacyjna kwota przeznaczona 

na dofinansowanie projektów w 

ramach konkursów (w euro)

kategoria 

interwencji

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs

(wraz z 

hiperłączem 

do strony

instytucji)

Dodatkowe informacje

(kwoty w euro)

Poddziałanie 

1.2.1 - 

horyzontalne

163 007 033 zł                         39 479 530 €

Poddziałanie 

1.2.2 - 

ZIT WROF

6 193 350 zł                             1 500 000 €

DIP

ZIT WROF
2,  62, 64, 69, 101

• przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off);

• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, 

uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami 

leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi 

przez te podmioty.

• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami  

pozarządowymi ;

1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub 

rozwinąć 

działalność B+R:

a)  wydatki  przedsiębiorstw w obszarze badań przemysłowych i 

eksperymentalnych prac rozwojowych:.

b) zakup i dostosowanie do  wdrożenia wyników prac B+R oraz 

praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how 

lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

wrzesień 2015

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  

na 2015 rok

(wersja z dnia 1 lipca 2015 r. )*

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa 

1

Działanie 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych - nie przewiduje się naboru w 2015 r.

Konkurs będzie 

skierowany do 

beneficjentów z obszaru 

całego województwa z 

wyodrębnioną kwotą dla 

beneficjentów 

realizujących swoje 

projekty na obszarze  ZIT 

WROF. 

Beneficjenci chcący 

realizować projekty na 

obszarze ZIT WROF, 

w momencie aplikowania 

o środki, będą musieli 

dokonać wyboru czy 

chcą korzystać z puli 

środków ZIT WROF czy 

horyzontalnych. 



Poddziałanie 

1.2.1 - 

horyzontalne
                           54 089 908 zł 13 100 319 €

Poddziałanie 

1.2.2 - ZIT 

WROF

                             4 128 900 zł 1 000 000 €

4

Poddziałanie 

1.4.2 -ZIT 

WROF

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie: listopad 

2015

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst;

• IOB. 

1.4 D. Promocja dolnośląskich przedsiębiorstw na rynkach 

międzynarodowych oraz oferty gospodarczej regionu.
                             3 881 166 zł 940 000 € 66

DIP

ZIT WROF

Beneficjeni chcący 

realizować projekty na 

obszarze ZIT WROF, 

w momencie aplikowania 

o środki, będą musieli 

dokonać wyboru czy 

chcą korzystać z puli 

środków ZIT WROF czy 

horyzontalnych (konkurs 

będzie ogłoszony w 2016 

r.)

Poddziałanie 

1.4.1 - 

horyzontalne

Poddziałanie 

1.4.2 -ZIT 

WROF

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

wrzesień 2015

• przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off);

• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, 

uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami 

leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi 

przez te podmioty.

• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami  

pozarządowymi ;

1.2 B Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw: 
DIP

ZIT WROF
 56, 57, 101

DIP

ZIT WROF

• MŚP;

• Lokalne Grupy Działania (LGD); 

Konkurs będzie 

skierowany do 

beneficjentów z obszaru 

całego województwa z 

wyodrębnioną kwotą dla 

beneficjentów 

realizujących swoje 

projekty na obszarze  ZIT 

WROF.

Beneficjenci chcący 

realizować projekty na 

obszarze ZIT WROF, 

w momencie aplikowania 

o środki, będą musieli 

dokonać wyboru czy 

chcą korzystać z puli 

środków ZIT WROF czy 

horyzontalnych. 

1.4 A Tworzenia nowych modeli biznesowych MSP:

 a) stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii 

biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i 

maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia 

rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi 

konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa;

b) tworzenie Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych - przy 

wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, 

okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 

miesięcy;

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

październik 2015

2

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

3

Konkurs będzie 

skierowany do 

beneficjentów z obszaru 

całego województwa z 

wyodrębnioną kwotą dla 

beneficjentów 

realizujących swoje 

projekty na obszarze  ZIT 

WROF. 

Beneficjenci chcący 

realizować projekty na 

obszarze ZIT WROF, 

w momencie aplikowania 

o środki, będą musieli 

dokonać wyboru czy 

chcą korzystać z puli 

środków ZIT WROF czy 

horyzontalnych. 

2 129 163 €

940 000 €

                             8 791 102 zł 66

                             3 881 166 zł jw.

Działanie 1.3  Rozwój przedsiębiorczości - nie przewiduje się naboru w 2015 r.



5

Poddziałanie 

1.5.1 - 

horyzontalne

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

wrzesień 2015

• MŚP;

• zgrupowania i partnerstwa MŚP; 
1.5.A. Wsparcie innowacyjności  produktowej i procesowej  MSP                          107 145 163 zł 25 950 050 € 1, 67, 69 DIP

 Konkurs będzie 

skierowany do 

beneficjentów z obszaru 

całego województwa. 

Beneficjenci chcący 

realizować projekty na 

obszarze ZIT AW

w momencie aplikowania 

o środki, będą musieli 

dokonać wyboru czy 

chcą korzystać z puli 

środków ZIT AW czy 

horyzontalnych. 

6
Poddziałanie nr 

1.5.2- ZIT AW
jw. jw. jw.                            43 663 118 zł 10 575 000 € jw. ZIT AW

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP   



8

 Poddziałanie 

2.1.1 - 

horyzontalne

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

grudzień 2015

• podmioty lecznicze działające w publicznym systemie 

opieki zdrowotnej; 

2.1 B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług 

wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla 

funkcjonowania e-usług publicznych. Elementem przedsięwzięcia 

może być tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C):

b) podmiotów leczniczych działających 

w publicznym systemie opieki zdrowotnej, ukierunkowane na rozwój 

elektronicznych systemów (przygotowanych do integracji z platformami 

centralnymi), w tym gromadzenie oraz udostępnianie danych 

medycznych, tworzenie i rozwijanie zasobów cyfrowych, a także rozwój 

procesu elektronicznej obsługi pacjenta.

                           38 811 660 zł 9 400 000 € 81 IZ RPO WD

Konkurs będzie 

skierowany do:               

 - beneficjentów 

mających siedzibę poza 

obszarami ZIT                    

-  dla projektów 

 o znaczeniu 

wykraczającym poza 

obszar/y ZIT 

9

Poddziałanie 

2.1.2 - ZIT  

WROF

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

grudzień 2015

Wszyscy beneficjenci wymienieni w SZOOP 

w Działaniu 2.1

Wszystkie typy projektów wymienione w SZOOP 

w Działaniu 2.1
                           38 811 660 zł 9 400 000 € 78, 79, 101, 81

IZ RPO WD

ZIT WROF

23 678 991 €

Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Działanie 2.1 E-usługi publiczne

7

 Poddziałanie 

2.1.1 - 

horyzontalne

Konkurs będzie 

skierowany do:  

- beneficjentów mających 

siedzibę poza obszarami 

ZIT 

-  dla projektów 

 o znaczeniu 

wykraczającym poza 

obszar/y ZIT 

IZ RPO WD78, 79, 101, 81

2.1 A Tworzenie lub rozwój (poprawa e-dojrzałości) e-usług 

publicznych (A2B, A2C) m.in.:

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-

zdrowia;

e) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-

administracji.

2.1 B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług 

wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla 

funkcjonowania e-usług publicznych. Elementem przedsięwzięcia 

może być tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C):

a) urzędów administracji samorządowej 

2.1 C  Przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania 

otwartych zasobów publicznych: 

a) Projekty z zakresu digitalizacji zasobów 

i treści publicznych, np. kulturowych, naukowych będących w 

posiadaniu instytucji szczebla regionalnego i lokalnego służące 

zapewnieniu powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do 

danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ 

lokalnego.

b) Projekty służące zapewnieniu powszechnego otwartego dostępu w 

postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla 

regionalnego/ lokalnego.

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

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jst;

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych;

• podmioty lecznicze działające w publicznym systemie 

opieki zdrowotnej; 

• instytucje kultury, ich związki i porozumienia; 

• organizacje pozarządowe (w tym organizacje 

turystyczne oraz LGD);

• uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;

• jednostki naukowe;

• jednostki badawczo-rozwojowe;

• służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne;

• jednostki organizacyjne Służby Więziennej;

• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż 

wymienione powyżej – dla projektów o zasięgu 

regionalnym; 

• porozumienia w/w podmiotów.

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

grudzień 2015

                           97 768 185 zł 



10

Poddziałanie 

2.1.3 - 

ZIT AJ

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

grudzień 2015

Wszyscy beneficjenci wymienieni w SZOOP 

w Działaniu 2.1

Wszystkie typy projektów wymienione w SZOOP 

w Działaniu 2.1
                           15 524 664 zł 3 760 000 € 78, 79, 101, 81

IZ RPO WD

ZIT AJ

11
Poddziałanie 

2.1.4 - ZIT AW

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

grudzień 2015

Wszyscy beneficjenci wymienieni w SZOOP 

w Działaniu 2.1

Wszystkie typy projektów wymienione w SZOOP 

w Działaniu 2.1
                           24 136 192 zł 6 016 000 € 78, 79, 101, 81 ZIT AW

12
Działanie 3.2 - 

horyzontalne

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

październik 2015

• MŚP 

• grupy producentów rolnych;

• przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST 

3.2.A. Głęboka modernizacja energetycznej obiektów, w tym 

wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu  

zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie 

strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z 

ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w 

układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji). 

3.2.B. Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe 

zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE. 

3.2.C. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w 

przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii 

produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie oraz  

wprowadzenie systemów zarządzania energią).  

26 727 209 zł 6 473 203 € 068 DIP

Typ beneficjenta 

"przedsiębiorstwa z 

większościowym 

udziałem JST" może ulec 

zmiane ze względu na 

brak zatwieredzonej linii 

demarkacyjnej 

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - nie przewiduje się naboru w 2015 r



Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby

3.5.A. Projekty dotyczące budowy, przebudowy (w tym zastąpienie 

istniejących) lub remontu jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji 

(również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi 

przyłączeniami.

3.5.B. Projekty dotyczące rozbudowy i/lub modernizacji sieci 

ciepłowniczych.

Działanie 3.5 -  

horyzontalne

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

grudzień 2015

Działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracja   

13

• instytucje kultury: prowadzone lub współprowadzone 

przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego;

4.3.B Projekty dotyczące instytucji kultury, w tym: 

• przebudowa/rozbudowa obiektów zajmowanych przez te 

instytucje (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu), w tym 

zastosowanie rozwiązań energooszczędnych zmniejszających 

ogólne koszty eksploatacji;

• doposażenie w sprzęt (w tym informatyczny), niezbędny do 

rozwoju oferty kulturalnej odpowiadającej na nowe potrzeby w 

obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju 

technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej 

gospodarce; 

• oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne 

zarządzanie w instytucji.

                             8 616 189 zł 2 086 800 € 94

 Poddziałanie 

4.3.1 - 

horyzontalne

15 955 640 zł 016

IZ RPO WD

Konkurs dot. Instytucji 

Kultury prowadzonych 

lub współprowadzonych 

przez SWD.

3 864 380 € DIP

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - nie przewiduje się naboru w 2015 r

Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - nie przewiduje się naboru w 2015 r

Działanie 4.1 Gospodarka odpadami - nie przewiduje się naboru w 2015 r

Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa - nie przewiduje się naboru w 2015 r

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jst;

• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż 

wymienione powyżej;

• przedsiębiorstwa energetyczne; 

• organizacje pozarządowe;

• spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;

• towarzystwa budownictwa społecznego;

• 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;

• podmioty lecznicze oraz ich konsorcja;

• przedsiębiorstwa.

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

listopad 2015

Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe 

14



16

 Poddziałanie 

4.3.2 - ZIT 

WROF

jw. jw. jw.                            17 465 247 zł 4 230 000 € jw.
IZ RPO WD

ZIT WROF

17
 Poddziałanie 

4.3.3 - ZIT AJ
jw. jw. jw.                            15 524 664 zł 3 760 000 € jw.

IZ RPO WD

ZIT AJ

18
 Poddziałanie 

4.3.4 - ZIT AW
jw. jw. jw.                            11 643 498 zł 2 820 000 € jw.  ZIT AW

15

Konkurs będzie 

ukierunkowany na 

Obszary Strategicznej 

Interwencji (OSI). 

Alokacja w ramach 

konkursu zostanie 

podzielona na 5 OSI.

ZOI - 3 067 184

LGOI - 2 904 614

OIDB - 3 113 493

OIRW - 3 159 261

ZKD - 3 058 647

15 303 200 €
 Poddziałanie 

4.3.1 - OSI

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

listopad 2015

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jst;

• administracja rządowa;

• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych;

• organizacje pozarządowe;

• LGD;

•  spółki prawa handlowego (zgodnie z zapisami SZOOP);

• instytucje kultury: samorządowe, państwowe oraz 

współprowadzone z Ministrem właściwym ds. kultury i 

dziedzictwa narodowego lub inną jednostką samorządu 

terytorialnego;

• szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;

• szkoły artystyczne;

4.3.A Zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego 

przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu  

wraz z ich otoczeniem, w tym:

• rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, 

restauracja, zachowanie i adaptacja oraz roboty budowlane 

obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych;

• przystosowanie obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji 

(w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i 

turystycznej) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu/wyposażenia;

Jako uzupełniający element wyżej wymienionych projektów będą 

mogły być realizowane:

- dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych;

- adaptacja i zastosowanie środków ochrony (np. 

przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej); 

- przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury towarzyszącej (np. 

parkingi, chodniki, drogi) – do 15% wartości projektu;

- konserwacja, restauracja zabytków ruchomych znajdujących się 

w ww. zabytkach nieruchomych objętych wsparciem). 

4.3.B Projekty dotyczące instytucji kultury, w tym: 

• przebudowa/rozbudowa obiektów zajmowanych przez te 

instytucje (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu), w tym 

zastosowanie rozwiązań energooszczędnych zmniejszających 

ogólne koszty eksploatacji;

• doposażenie w sprzęt (w tym informatyczny), niezbędny do 

rozwoju oferty odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze 

działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz 

przemian społecznych we współczesnej gospodarce; 

• oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne 

zarządzanie w instytucji.

                           63 185 382 zł jw. IZ RPO WD
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Poddziałanie 

5.1.1 - 

horyzontalne

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie: listopad 

2015

• jednostki samorządu terytorialnego ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne powołane do wykonywania 

zadań leżących w kompetencji samorządów; 

• zarządcy dróg publicznych; 

• służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne. 

5.1 D Inwestycje w drogi lokalne                            81 548 534 zł 19 750 668 € 34 IZ RPO WD

Konkurs będzie 

skierowany do:               

 - beneficjentów 

mających siedzibę poza 

obszarami ZIT  

-  dla projektów 

 o znaczeniu 

wykraczającym poza 

obszar/y ZIT 

20
Poddziałanie 

5.1.2 ZIT WROF
jw. jw. jw.                            14 554 373 zł 3 525 000 € 34

IZ RPO WD

ZIT WROF

21
Poddziałanie 

5.1.3 ZIT AJ
jw. jw. jw.                              4 128 900 zł 1 000 000 € 34

IZ RPO WD

ZIT AJ

22

Poddziałanie 

5.2.1 

horyzontalne

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie: listopad 

2015

• jednostki samorządu terytorialnego ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne powołane do wykonywania 

zadań leżących w kompetencji samorządów; 

• 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 

• spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia 

działalności polegającej na wynajmowaniu/ leasingu 

taboru kolejowego 

5.2 C Zakup i modernizacja taboru kolejowego 
                                 164 949 555 zł 39 950 000 € 26 IZ RPO WD

Oś priorytetowa 5 Transport

Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych - nie przewiduje się naboru w 2015 r

Działanie 4.5 Bezpieczeństwo - nie przewiduje się naboru w 2015 r

Działanie 5.2 System transportu kolejowego 
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 Poddziałanie 

7.1.1 - OSI

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

grudzień 2015

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jst;

• 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.

                           27 241 574 zł 6 597 780 € 52 IZ RPO WD

Konkurs będzie 

ukierunkowany na 

Obszary Strategicznej 

Interwencji (OSI). 

Alokacja w ramach 

konkursu zostanie 

podzielona na 5 OSI.

ZOI - 1 240 503

LGOI - 2 009 348

OIDB - 1 142 489

OIRW - 886 484

ZKD - 1 318 956

24

Poddziałanie  

7.1.2 - ZIT 

WROF

jw.. jw. jw..                            12 936 427 zł 3 133 141 € jw.
IZ RPO WD

ZIT WROF

25
Poddziałanie  

7.1.3 - ZIT AJ
jw. jw. jw.                              5 030 833 zł 1 218 444 € jw.

IZ RPO WD

ZIT AJ

26
Poddziałanie 

7.1.4 - ZIT AW
jw. jw. jw.                              7 186 906 zł 1 740 635 € jw.  ZIT AW

27
Działanie 8.2 - 

horyzontalne

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

wrzesień 2015

fundacje;  organizacje pracodawców;  osoby prowadzące działalność 

gospodarczą;  przedsiębiorcy;  jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki i stowarzyszenia;  jednostki organizacyjne jst;  samorządy 

gospodarcze i zawodowe;  stowarzyszenia i organizacje społeczne;  szkoły 

lub placówki oświatowe;  uczelnie wyższe;  wspólnoty samorządowe

8.2.A - 8.2.E - projekty z zakresu aktywizacji zawodowej 30 000 000,00 zł 7 265 857,73 € 102 DWUP

Oś priorytetowa 7 Infrastrutura edukacyjna

Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy - projekty wybierane w trybie pozakonkursowym

Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy

Oś priorytetowa 6 Infrstruktura spójności społecznej - nie przewiduje się naboru w 2015 r

Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową - nie przewiduje się naboru w 2015 r

Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy
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Działanie 8.3 - 

horyzontalne

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

grudzień 2015

fundacje; organizacje pracodawców; osoby prowadzące działalność 

gospodarczą; przedsiębiorcy; jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; samorządy 

gospodarcze i zawodowe; stowarzyszenia i organizacje społeczne; szkoły 

lub placówki oświatowe; uczelnie wyższe; wspólnoty samorządowe

8.3.A.  Bezzwrotne dotacje obejmujące: doradztwo oraz szkolenia 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; przyznanie 

bezzwrotnych środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorczości; wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia 

i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz 

pomostowe wsparcie finansowe.

30 000 000,00 zł 7 265 857,73 € 104 DWUP

29
Poddziałanie 

8.4.1 – OSI

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

październik 2015

osoby prowadzące działalność gospodarczą,  przedsiębiorcy, organizacje 

pracodawców,  stowarzyszenia,  związki zawodowe,  jednostki samorządu 

terytorialnego w tym samorządowe jednostki organizacyjne ,  spółdzielnie,  

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,  fundacje,  wspólnoty 

mieszkaniowe,  placówki systemu oświaty,  inne jednostki organizacyjne 

systemu oświaty niepubliczne.

8.4.A. Aktywizacja zawodową 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.

17 700 000,00 zł 4 286 856,06 € 105 DWUP

Konkurs będzie 

ukierunkowany na 

Obszary Strategicznej 

Interwencji (OSI). 

Alokacja w ramach 

konkursu zostanie 

podzielona na 5 OSI.

ZOI - 771 528,58

LGOI - 1 248 286,52

OIDB - 760 102,93

OIRW - 549 493,42

ZKD - 957 444,61

30

Poddziałanie 

8.4.2 - ZIT 

WROF

jw. jw. jw. 3 200 000,00 zł 775 024,83 € jw. DWUP

31
Poddziałanie 

8.4.3 - ZIT AJ
jw. jw. jw. 2 200 000,00 zł 532 829,57 € jw. DWUP

32
Poddziałanie 

8.4.4 - ZIT AW
jw. jw. jw. 3 600 000,00 zł 871 902,93 € jw. DWUP

33
Działanie 8.5 - 

horyzontalne

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

listopad 2015

spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną 

odpowiedzialnością; spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu 

o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego,  osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą,  jednostki samorządu terytorialnego 

w tym samorządowe jednostki organizacyjne,  spółdzielnie,  uczelnie,  

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,  niepubliczne zakłady 

opieki zdrowotnej,  fundacje,  stowarzyszenia,  związki zawodowe,  

organizacje pracodawców,  samorząd gospodarczy i zawodowy,  wspólnoty 

mieszkaniowe,  szkoły,  placówki systemu oświaty,  inne jednostki 

organizacyjne systemu oświaty

8.5.A.  Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych 

w regionie poprzez: wsparcie typu outplacement obejmujące 

kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb uczestników projektu.

11 000 000,00 zł 2 664 147,84 € 106 IZ RPO WD

Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych
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Działanie 8.6 - 

horyzontalne

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

listopad 2015

spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną 

odpowiedzialnością; spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu 

o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego,  osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą,  jednostki samorządu terytorialnego 

w tym samorządowe jednostki organizacyjne,  spółdzielnie,  uczelnie,  

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,  niepubliczne zakłady 

opieki zdrowotnej,  fundacje,  stowarzyszenia,  związki zawodowe,  

organizacje pracodawców,  samorząd gospodarczy i zawodowy,  wspólnoty 

mieszkaniowe,  szkoły,  placówki systemu oświaty,  inne jednostki 

organizacyjne systemu oświaty

8.6.A.  Wzrost konkurencyjności dolnośląskich mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw poprzez: usługi pozwalające na rozwój 

przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w tym w szczególności 

nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów 

lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą 

zmianę profilu działalności gospodarczej realizowane w ramach 

Rejestru Usług Rozwojowych

32 000 000,00 zł 7 750 248,25 € 106 IZ RPO WD

35
Działanie 8.7 - 

horyzontalne

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

grudzień 2015

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. 
49 000 000,00 zł 11 867 567,63 € 107 IZ RPO WD

Poddziałanie 

9.1.1 - 

horyzontalne

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

(obszar interwencji PCPR wykracza poza terytorialne 

granice ZIT oraz OSI). 

9 000 000,00 zł 2 179 757,32 €

Poddziałanie 

9.1.1 - OSI

Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy 

Rodzinie 

(obszar interwencji OPS i PCPR nie wykracza poza 

terytorialne granice OSI). 

Miasta na prawach powiatu realizują jeden projekt łącząc 

w nim zadania OPS i PCPR. 

30 000 000,00 zł 7 265 857,73 €

Alokacja przeznaczona na 

konkurs zostanie podzielona na 5 

pul OSI ze względu na obszar 

realizacji projektu:

ZOI - 1 395 133

LGOI - 1 453 870

OIDB - 1 534 930

OIRW - 1 226 220

ZKD - 1 655 705

37
Poddziałanie 

9.1.2 - 

ZIT WROF

jw. jw. 9 262 350,00 zł 2 243 270,00 € jw.
DWUP 

ZIT WROF

38
Poddziałanie 

9.1.3 - 

ZIT AJ

jw. jw. 6 700 000,00 zł 1 622 708,23 € jw.
DWUP 

ZIT AJ

39
Poddziałanie 

9.1.4 - 

ZIT AW

jw. jw. 14 200 000,00 zł 3 439 172,66 € jw.
DWUP 

 ZIT AW

40

Poddziałanie 

9.2.1 - 

horyzontalne

9.2.A.  Usługi asystenckie i opiekuńcze. 

9.2.B. Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

9.2.C.  Mieszkania wspomagane.

20 000 000,00 zł 4 843 905 € 112 DWUP

41

Poddziałanie 

9.2.2 - ZIT 

WROF

9.2.A.  Usługi asystenckie i opiekuńcze. 

9.2.C.  Mieszkania wspomagane.
10 300 000,00 zł 2 492 336 € jw.

DWUP 

ZIT WROF

42
Poddziałanie 

9.2.3 -  ZIT AJ

9.2.A.  Usługi asystenckie i opiekuńcze. 

9.2.B. Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

9.2.C.  Mieszkania wspomagane.

4 050 000,00 zł 980 891 € jw.
DWUP 

ZIT AJ

43
Poddziałanie 

9.2.4  -  ZIT AW

9.2.A.  Usługi asystenckie i opiekuńcze. 

9.2.B. Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

9.2.C.  Mieszkania wspomagane.

9 000 000,00 zł 2 179 757 € jw.
DWUP 

 ZIT AW

Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP

Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

36

opublikowanie 

ogłoszenia o 

konkursie: wrzesień 

2015

9.1.A. (pierwszy typ operacji):  

kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z wykorzystaniem usług 

aktywnej integracji 

DWUP109

opublikowanie 

ogłoszenia o 

konkursie: 

grudzień 2015

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 

• 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.

Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych 

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne

Działanie 9.1 Aktywna integracja  

Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy 

Rodzinie 

(obszar interwencji OPS i PCPR nie wykracza poza 

terytorialne granice ZIT). 

Miasta na prawach powiatu realizują jeden projekt łącząc 

w nim zadania OPS i PCPR. 
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Działanie 9.4 - 

horyzontalne

opublikowanie 

ogłoszenia o 

konkursie:

wrzesień 2015

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 i inkubacji lokalnej, 2) Usług 

rozwoju ekonomii społecznej, 3) Usług wsparcia istniejących 

przedsiębiorstw społecznych. 

14 000 000,00 zł 3 390 734 € 113 DWUP

45

 Poddziałanie 

10.1.1 – 

horyzontalne i OSI

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

październik 2015

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia;  jednostki organizacyjne jst;  organizacje 

pozarządowe;  organy prowadzące publiczne i niepubliczne 

przedszkola i inne form wychowania przedszkolnego;

10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji 

przedszkolnej 

10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne poprzez rozszerzenie oferty 

ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 

zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące 

zdiagnozowane deficyty.  

10.1.C. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego

12 000 000,00 zł 2 906 343,09 € 115 IZ RPO WD

Alokacja przeznaczona 

na konkurs zostanie 

podzielona na 5 pul OSI 

ze względu na obszar 

realizacji projektu oraz 

dodatkową pulę na 

projekty horyzontalne:

horyzontalne - 484 391

ZOI - 456 884

LGOI - 736 102

OIDB - 419 677

OIRW - 324 285

ZKD - 485 005

46
 Poddziałanie 

10.1.2– ZIT WROF
jw. jw. jw.. 10 290 606,11 zł 2 492 336,00 € jw.

IZ RPO WD

ZIT WROF

47
 Poddziałanie 

10.1.3 – ZIT AJ
jw. jw. jw.. 3 000 000,00 zł 726 585,77 € jw.

IZ RPO WD

ZIT AJ

48
 Poddziałanie 

10.1.4  – ZIT AW
jw. jw. jw.. 4 200 000,00 zł 1 017 220,08 € jw.  ZIT AW

Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych - nie przewiduje się naboru w 2015 r.

Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej 

Oś priorytetowa 10 Edukacja
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Działanie 10.3 - 

horyzontalne

opublikowanie 

ogłoszenia o  

konkursie:

wrzesień 2015

wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych);  jednostki 

samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  

jednostki organizacyjne jst;  organizacje pozarządowe;  

przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu; uczelnie 

wyższe.

10.3.A. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w 

zakresie języków obcych oraz ICT.
12 200 000,00 zł 2 954 782,15 € 117 IZ RPO WD

* Harmonogram może ulec zmianie.  Poza prezentowanymi naborami, przewiduje się również  nabory na instrumenty zwrotne, na które przeznaczone są odrębne środki. 

ZIT WROF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

ZIT AJ - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej

ZIT AW - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

ZOI -  Zachodni Obszar Interwencji

LGOI - Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji

OIDB - Obszar Interwencji Doliny Baryczy

OIRW - Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej

ZKD - Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki Obszar Interwencji 

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej-nie przewiduje się naboru w 2015 r.

Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy- nie przewiduje się naboru w 2015 r.


