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Liczba ogłoszonych konkursów

EFS – 5 naborów w trybie pozakonkursowym



Alokacja w ogłoszonych konkursach



Konkursy w ramach polityki terytorialnej



Konkursy w ramach ZIT

120 721 263 zł



Konkursy ogłoszone przez WUP

Działanie 8.1 
Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych 
poprzez działania powiatowych urzędów pracy  
dwa konkursy

Podziałanie 8.2.1 
Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej 
osób pozostających bez zatrudnienia 

Poddziałanie 8.5.2
Wsparcie outplacementowe 

Łączna alokacja: 133 862 678 zł



Wnioski, umowy

Złożone wnioski: EFRR    75 wniosków
EFS  359 wniosków

Podpisane umowy*:  EFRR     36 817 023 zł
EFS      125 846 293 zł

 
Zakończone projekty: EFS     6 870 042 zł

*stan na 19.09.2016 r.



Problem: Informacje zawarte w Master Planie i w projekcie czwartej 
aktualizacji KPOŚK dotyczą aglomeracji utworzonych w terminie do 28 
lutego 2015 r. 
Propozycja IZ RPO: umożliwienie finansowania projektów 
w aglomeracjach wyznaczonych uchwałami podjętymi przez Sejmik 
Województwa po 28 lutego 2015 r. 
Stanowisko MR: zgodnie z informacją Ministerstwa Środowiska 
inwestycje dla tych aglomeracji będą mogły być ujęte w piątej 
aktualizacji KPOŚK, nad którą prace rozpoczną się w II połowie 2016 r. 
Pytanie IZ – jak oceniać spełnienie kryterium zgodności z KPOŚK 
w przypadku aglomeracji znajdujących się w IVAKPOŚK, zmienionych 
uchwałami Sejmiku Województwa po 28 lutego 2015 r.

Priorytet inwestycyjny 6b – infrastruktura wodno-ściekowa
RPO WK-P: inwestycje w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, 

zgodnie z KPOŚK i Master Planem



Stanowisko MR z 16 czerwca 2016 r.

•aglomeracje nieujęte w IV AKPOŚK ani w Master Planie, utworzone po 

28.02.2015 – będą mogły otrzymać dofinansowanie po kolejnej, V 

aktualizacji KPOŚK – 2017 r.

•aglomeracje ujęte w IV AKPOŚK i w Master Planie, zmienione po 

28.02.2015 (uchwały Sejmiku Województwa)– będą mogły otrzymać 

dofinansowanie po kolejnej, V aktualizacji KPOŚK – 2017 r.

•aglomeracje ujęte w IV AKPOŚK i w Master Planie, co do których nie 

wydano nowych uchwał Sejmiku Województwa po 28.02.2015 mogą 

otrzymać dofinansowanie. 



Zmienione Stanowisko MR z sierpnia 2016 r. 

•aglomeracje nieujęte w IV AKPOŚK ani w Master Planie, utworzone po 

28.02.2015 – będą mogły otrzymać dofinansowanie pod warunkiem ujęcia 

w kolejnej V aktualizacji KPOŚK – 2017 r. i  aktualizacji Master Planu

•aglomeracje ujęte w IV AKPOŚK i w Master Planie, zmienione po 

28.02.2015 (uchwały Sejmiku Województwa) – będą mogły otrzymać 

dofinansowanie na podstawie informacji zawartych Master Planie 

•aglomeracje ujęte w IV AKPOŚK i w Master Planie, co do których nie 

wydano nowych uchwał Sejmiku Województwa po 28.02.2015 mogą 

otrzymać dofinansowanie. 



Dziękuję za uwagę

Eliza Kaczmarek 

Kierownik Biura Zarządzania RPO
Departament Rozwoju Regionalnego
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