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• Alokacja RPO w euro: 1 903 540 287 euro 

• Alokacja RPO w PLN: 7 958 321 232 zł 

• Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania: 1 100 

• Wkład UE na wnioskach zatwierdzonych: 3 505 615 280 zł 

• Liczba podpisanych umów: 816 

• Wkład UE w podpisanych umowach: 3 466 827 003 zł  
(43,56% alokacji Programu – RPO WK-P 2014-2020) 

• Certyfikacja (kwota wnioskowana od KE): 115 820 611 zł  
(6,08% alokacji Programu – RPO WK-P 2014-2020) 

 

Stan wdrażania na 31.12.2017 r. (kurs € = 4,1808) 



Wartość alokacji [%] RPO WK-P 2014-2020 wykorzystana w podpisanych umowach 
(kontraktacja) - od grudnia 2016 r. do grudnia 2017 r. 

  12/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 lokata 

Dolnośląskie 19,44 20,75 22,79 24,84 27,26 29,62 32,66 34,37 38,38 40,51 43,77 46,20 50,40 5 

Kujawsko-Pomorskie 4,01 4,45 4,77 7,80 11,39 12,92 24,56 26,28 27,21 29,48 30,62 31,52 43,56 10 

Lubelskiego 19,91 20,76 20,90 21,88 25,84 27,62 28,52 31,61 33,43 33,65 35,76 38,23 49,01 6 

Lubuskie 24,46 25,49 25,84 33,99 35,19 39,43 41,21 42,52 42,69 44,84 46,67 46,94 48,91 7 

Łódzkie 23,49 24,03 24,23 25,25 26,88 28,53 31,77 32,15 37,05 37,19 43,57 44,98 47,22 8 

Małopolskie 13,70 15,72 16,18 17,26 18,17 20,21 22,76 25,06 26,45 29,48 32,00 34,56 41,18 13 

Mazowieckie 17,67 17,74 18,12 19,94 22,63 25,79 30,09 32,31 33,61 36,45 40,03 42,68 45,75 9 

Opolskie 31,50 31,71 32,00 32,04 32,66 33,45 35,41 41,26 43,31 44,24 47,11 48,42 55,38 3 

Podkarpackie 14,37 14,76 17,82 22,29 26,40 29,30 30,28 31,15 33,04 37,93 41,61 44,75 51,01 4 

Podlaskie 15,34 15,33 15,46 17,58 19,19 21,20 21,43 22,02 26,00 32,36 33,49 36,60 40,28 14 

Pomorskie 38,75 40,33 43,86 46,76 49,96 51,67 54,49 59,70 64,06 64,42 67,54 68,75 73,63 1 

Śląskie 21,86 23,30 24,07 25,54 28,33 29,93 30,61 31,80 32,70 33,54 37,07 40,23 43,04 11 

Świętokrzyskie 5,69 5,91 6,47 7,69 9,04 10,70 17,92 18,86 20,25 21,58 22,49 25,62 31,97 16 

Warmińsko-Mazurskie 8,47 8,72 9,83 10,57 11,65 17,11 19,78 20,59 21,67 24,88 26,72 30,31 37,88 15 

Wielkopolskie 29,00 28,99 30,87 32,23 37,49 40,83 44,59 47,30 48,48 49,67 51,45 53,53 55,78 2 

Zachodniopomorskie 16,77 17,61 18,06 19,19 19,96 22,29 25,07 28,50 30,87 31,14 33,49 36,24 41,57 12 

średnia dla województw 19,01 19,81 20,85 22,76 25,28 27,65 30,72 32,77 34,86 36,77 39,57 41,93 47,29   

-15,00 -15,35 -16,08 -14,96 -13,90 -14,73 -6,17 -6,49 -7,65 -7,29 -8,95 -10,41 -3,73 





Wartość wkładu UE w deklaracjach przesłanych do KE  
(% udział certyfikowanych środków w całkowitej alokacji RPO) - od grudnia 2016  
(zgodnie z informacją pozyskana z MR) do 30.11.2017 r. (dla WK-P do 28.12.2017 r.) 



• Decyzja o zatwierdzeniu Umowy Partnerstwa przez Komisję Europejską –  

23 października 2017 r. 

• Nieformalne uzgodnienie zmian RPO z IK UP zakończone 

nieformalną opinią z 6.11 2017 r. 

• Nieformalne (mailowe) przekazanie do KE (DG Regio oraz DG 

Employment) zmienionego Programu oraz zestawienia zmian  

z odniesieniami IK UP – 13.11.2017 r. 

• Uzgodnienia IZ RPO – KE  

 – negocjacje w Brukseli EFRR – 21.11.2017 r. 

 – wideokonferencja EFS – 24.11.2017 r. 

 Bieżąca korespondencja mailowa 

• Zatwierdzenie zmian RPO przez Komitet Monitorujący – 21.12.2017 r. 

 

 

 

Stan renegocjacji RPO 



Organizacja procesu renegocjacji RPO 

Proces Orientacyjny termin  

Zatwierdzenie zmian przez Komitet 
Monitorujący RPO 

21.12.2017 

Ostateczne nieformalne uzgodnienie z KE Styczeń 2018 

Formalna opinia ministra ds. rozwoju 
regionalnego w zakresie zgodności RPO z UP 

Styczeń 2018 

Przekazanie RPO do KE przez system SFC Styczeń 2018 



Najważniejsze zmiany w RPO 

• zmniejszenie alokacji na PI 3a (wsparcie profesjonalizacji usług Instytucji 
Otoczenia Biznesu) i przesunięcie 16,9 mln euro na PI 8b (wzrost 
zatrudnienie poprzez potencjały endogeniczne) 

• zmniejszenie alokacji na PI 3b (wsparcie umiędzynarodowienia 
przedsiębiorstw) i przesunięcie 8,1 mln euro na PI 8b (wzrost 
zatrudnienie poprzez potencjały endogeniczne) 

• zwiększenie alokacji na  ścieżki rowerowe o 11 758 141 euro w PI 4e 

• przesunięcie alokacji w ramach PI 5b w kwocie 2,6 mln euro z małej 
retencji na doposażenie służb ratowniczych 

• zmniejszenie alokacji w PI 6a (gospodarka odpadami) i przesunięcie  
4 mln euro do PI 6d (ochrona przyrody) 

• zmniejszenie alokacji w PI 6a (gospodarka odpadami) i przesunięcie  
10 mln euro na PI 4c (termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej, w tym szpitali powiatowych)  

 



Najważniejsze zmiany w RPO 
• zmniejszenie alokacji w osi 7 RLKS i przesunięcie 4 049 015 euro na PI 9a 

(zdrowie) 

• przesunięcie alokacji w ramach PI 6c w kwocie 1,5 mln euro z imprez 
kulturalnych na zabytki 

• zmniejszenie alokacji na PI 9a (żłobki) i przesunięcie 5 mln euro na PI 10a 
(przedszkola) [EFRR] 

• PI 9a – przesunięcie 10 mln euro ze żłobków na infrastrukturę ochrony zdrowia 

• przesunięcie całej alokacji z PI 7c (transport autobusowy pozamiejski - 15 mln 
euro) na PI 7b (drogi wojewódzkie) 

• zmniejszenie alokacji na PI 4a (sieci elektroenergetyczne) i przesunięcie  
4 049 015 euro na PI 4c  

• zmniejszenie alokacji na 4a (sieci elektroenergetyczne) i przesunięcie 3 630 514 
euro na PI 9a (zdrowie) 

• zmniejszenie alokacji na PI 8i i przesunięcie 2 000 517 euro na PI 8v 
(outplacement) 

 



Najważniejsze zmiany w RPO 

• zmniejszenie alokacji na PI 9i i przesunięcie 5 mln euro na PI 9iv (usługi 
społeczne) 

• wprowadzenie trybu konkursowego dla inwestycji punktowych 
przeznaczonych do obsługi transportu pasażerskiego  

• wprowadzenie możliwości zastosowania mechanizmów pomocy 
zwrotnej 

• zmiana wartości docelowych wskaźników rzeczowych wynikająca ze 
zmiany założeń  

• zwiększenie maksymalnego poziomu dofinansowania w osi 7 i w osi 11 
do 95% 

• obniżenie wartości wskaźnika finansowego na 2018 r. z Ram Wykonania 
w osiach 1,3,5,6,7,8,9,10,11 

• dostosowanie zapisów RPO do Umowy Partnerstwa 

 



Podstawowe kwestie dotyczące  zmian RPO 

• Ring fencing na CT1-CT4  

Minimalny poziom :54,3%, w RPO WK-P po zmianach 54,3% 

• Ring fencing na CT 4 

Minimalny poziom: 19%, w RPO WK-P po zmianach 21% 

• Ring fencing na CT 9 (EFS) 

Minimalny poziom: 28,9%, w RPO WK-P po zmianach 28,9% 

• Przesunięcia środków z wydatków środowiskowych może odbyć się tylko na 
wydatki środowiskowe lub na CT 4 

• Nie podlega zmianie wysokość alokacji na RPO oraz udział EFRR i EFS 

• Nie podlega zmianie kwota przeznaczona na ZIT 

• Wydatki klimatyczne 

Przed zmianą: 14,26%  po zmianach: 14,86% 

 

 

 



• CSR (Country Specific Recommendations) 
76% alokacji EFS przeznaczonych jest na cele wskazane  
w Zaleceniach Rady 

• Cel Tematyczny 8 

Zaleceniami Rady objęte są: PI 8i, 8iv, 8v, 8vi 

93,8% CT 8 

• Cel Tematyczny 9 

Zaleceniami Rady objęte są: PI 9i, PI 9iv 

47,1 % CT 9  

• Cel Tematyczny 10 

Zaleceniami objęte są: PI 10i, PI 10iii, PI 10 iv 

100% CT 10 



RPO WK-P nabory w 2018 roku 
 

87 
naborów 

Wkład UE (85%) 

Kwota 1,7 mld PLN 



EFRR 

•56 naborów 

•na kwotę 1 213 448 039 PLN 

EFS 

•31 naborów 

•na kwotę 479 005 308 PLN 

Planowane nabory w 2018 roku 
 



  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

liczba naborów 
EFRR 

24 18 8 6 

kwota 
dofinansowania UE 

(PLN) 
552 595 157 329 587 307 203 095 544 128 170 031 

Nabory w ramach EFRR 



  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

liczba naborów EFS 11 9 7 4 

kwota 
dofinansowania UE 

(PLN) 
225 413 073 137 407 455 50 089 444 66 095 336 

Nabory w ramach EFS 



Nabory w ramach EFRR 

OŚ Liczba naborów Kwota dofinasowania UE (PLN) 

Oś 1  Wzmocnienie innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki regionu 

9 374 079 447 

 Oś 2 Cyfrowy region 1 20 116 562 

Oś 3 Efektywność energetyczna i 
gospodarka niskoemisyjna w regionie 

13 117 682 058 

Oś 4 Region przyjazny środowisku 15 220 553 493 

 Oś 5 Spójność wewnętrzna i 
dostępność zewnętrzna regionu 

5 289 081 245 

 Oś 6 Solidarne społeczeństwo i 
konkurencyjne kadry 

13 191 935 235 

Oś 7 Rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność 

Zgodnie z planowanymi naborami  
Lokalnych Grup Działania 



Nabory w ramach EFS 

OŚ Liczba naborów Kwota dofinasowania UE (PLN) 

Oś 8 Aktywni na rynku pracy 9 112 205 847 

Oś 9 Solidarne społeczeństwo 10 203 227 603 

Oś 10 Innowacyjna edukacja 12 163 571 858 

Oś 11 Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność 

Zgodnie z planowanymi naborami  
Lokalnych Grup Działania 

Oś 12 Pomoc Techniczna  Zgodnie z Planem Działania Pomocy Technicznej 



Oś 1  Wzmocnienie innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki regionu 



• 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo- 
rozwojowych 

Poddziałanie 

• Wsparcie procesu udzielenia zamówienia 
publicznego na usługi badawcze i 
rozwojowe (zamówienie przedkomercyjne) 

Zakres konkursu 

• 12 992 100 zł Kwota 

• 28 września 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• Instytucje otoczenia biznesu, 
przedsiębiorstwa, jednostki samorządu 
terytorialnego 

Beneficjenci: 



• 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu Poddziałanie 

• Projekty z zakresu promocji gospodarczej 
regionu 

Zakres konkursu 

• 18 653 504 zł Kwota 

• 29 czerwca 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• Instytucje otoczenia biznesu, jednostki 
samorządu terytorialnego 

Beneficjenci: 



Oś 3 Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna w regionie 



• 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Działanie 

• budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach 
użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych - 
mikroinstalacji 

Zakres konkursu 

• 23 761 920 zł Kwota 

• 31 lipca 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego Beneficjenci: 



• 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym 

Działanie 

• Inwestycje związane z efektywnością 
energetyczną szpitali powiatowych 

Zakres konkursu 

• 4 243 200 zł Kwota 

• 31 stycznia 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

•Podmiot leczniczy, którego organem prowadzącym/założycielskim 
jest jednostka samorządu terytorialnego szczebla powiatowego lub 
gminnego: 
- samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej; 
- przedsiębiorstwo 

Beneficjenci: 



• 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i 
promowanie strategii niskoemisyjnych 

Działanie 

• Modernizacja systemów oświetlenia publicznego – 
konkurs dedykowany polityce terytorialnej 

Zakres konkursu 

• 8 486 400 zł Kwota 

• 30 maja 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego Beneficjenci: 



• 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i 
promowanie strategii niskoemisyjnych 

Działanie 

• Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu 
transportu miejskiego – konkurs dedykowany polityce 
terytorialnej 

Zakres konkursu 

• 6 500 000 zł Kwota 

• 29 czerwca 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego Beneficjenci: 



• 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT 

Poddziałanie 

• Inwestycje związane z efektywnością 
energetyczną budynków użyteczności 
publicznej  

Zakres konkursu 

• 5 323 039 zł Kwota 

• 30 marca 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego Beneficjenci: 



• 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT 

Poddziałanie 

• Inwestycje związane z efektywnością 
energetyczną budynków użyteczności 
publicznej  

Zakres konkursu 

• 14 255 434 zł Kwota 

• 28 września 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego Beneficjenci: 



• 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i 
promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT 

Poddziałanie 

• Modernizacja systemów oświetlenia 
publicznego 

Zakres konkursu 

• 2 500 000 zł Kwota 

• 31 stycznia 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego Beneficjenci: 



• 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i 
promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT 

Poddziałanie 

• Projekty z zakresu budowy  
i przebudowy ścieżek rowerowych 

Zakres konkursu 

• 26 082 620 zł Kwota 

• 31 stycznia 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• Jednostki samorządu terytorialnego, zarządcy infrastruktury 
transportowej służącej organizacji transportu zbiorowego 
publicznego, partner prywatny we współpracy z podmiotami 
publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego 

Beneficjenci: 



• 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i 
promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT 

Poddziałanie 

• Projekty z zakresu inteligentnych 
systemów transportowych 

Zakres konkursu 

• 6 162 085 zł Kwota 

• 28 lutego 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• Jednostki samorządu terytorialnego, zarządcy infrastruktury 
transportowej służącej organizacji transportu zbiorowego 
publicznego 

Beneficjenci: 



• 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i 
promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT 

Poddziałanie 

• Projekty z zakresu budowy  
i przebudowy ścieżek rowerowych 

Zakres konkursu 

• 7 213 440 zł Kwota 

• 30 maja 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego Beneficjenci: 



• 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i 
promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT 

Poddziałanie 

• Modernizacja systemów oświetlenia 
publicznego 

Zakres konkursu 

• 4 667 520 zł Kwota 

• 29 czerwca 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego, zarządcy 
infrastruktury transportowej służącej organizacji 
transportu zbiorowego publicznego, partner prywatny 
we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku 
projektów realizowanych w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego 

Beneficjenci: 



• 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i 
promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT 

Poddziałanie 

• Projekty z zakresu budowy  
i przebudowy ścieżek rowerowych 

Zakres konkursu 

• 4 243 200 zł Kwota 

• 30 listopada 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego Beneficjenci: 



Oś 4 Region przyjazny środowisku 



• 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej 
i przeciwdziałanie suszy 

Poddziałanie 

• Projekty z zakresu małej retencji Zakres konkursu 

• 16 972 800 zł Kwota 

• 28 lutego 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego, spółki 
wodne w partnerstwie z jst 

Beneficjenci: 



• 4.2 Gospodarka odpadami Działanie 

• Inwestycje w zakresie infrastruktury do selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 

Zakres konkursu 

• 21 216 000 zł Kwota 

• 30 marca 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa 
realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki 
odpadami przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w 
zakresie gospodarki odpadami 

Beneficjenci: 



• 4.2 Gospodarka odpadami Działanie 

• wszystkie typy projektów oprócz punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

Zakres konkursu 

• 38 188 800 zł Kwota 

• 29 czerwca 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa 
realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki 
odpadami przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w 
zakresie gospodarki odpadami 

Beneficjenci: 



• 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-
ściekowej 

Działanie 

• wszystkie typy projektów, konkurs dedykowany 
polityce terytorialnej 

Zakres konkursu 

• 42 432 000 zł Kwota 

• 28  lutego 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej 

Beneficjenci: 



• 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-
ściekowej 

Działanie 

• wszystkie typy projektów, konkurs dedykowany 
polityce terytorialnej 

Zakres konkursu 

• 37 671 644 zł Kwota 

• 29 czerwca 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej 

Beneficjenci: 



• 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Działanie 

• Instytucje kultury, konkurs dedykowany 
polityce terytorialnej 

Zakres konkursu 

• 7 300 000 zł Kwota 

• 28  lutego 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego Beneficjenci: 



• 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Działanie 

• Inwestycje w zakresie dziedzictwa 
kulturowego 

Zakres konkursu 

• 12 729 600 zł Kwota 

• 30  maja 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego, organizacje 
pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, 
organy władzy, administracji rządowej, 
przedsiębiorstwa  

Beneficjenci: 



• 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Działanie 

• Wsparcie wydarzeń kulturalnych Zakres konkursu 

• 10 608 000 zł Kwota 

• 30 marca 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego, organizacje 
pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, 
organy władzy, administracji rządowej, 
przedsiębiorstwa 

Beneficjenci: 



• 4.5 Ochrona przyrody Działanie 

• Projekty z zakresu zwiększenia 
ochrony przyrody w regionie, konkurs 
poza polityką terytorialną 

Zakres konkursu 

• 2 545 920 zł Kwota 

• 30 kwietnia 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego, organizacje 
pozarządowe, organy władzy, administracji rządowej, 
spółki prawa handlowego z większościowym udziałem 
jednostek samorządu terytorialnego 

Beneficjenci: 



•  4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-
ściekowej w ramach ZIT 

Poddziałanie 

• Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej 

Zakres konkursu 

• 12 866 884 zł Kwota 

• 30 marca 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego Beneficjenci: 



•  4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury 
w ramach ZIT 

Poddziałanie 

• Ochrona zabytków Zakres konkursu 

• 757 220 zł Kwota 

• 28 lutego 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego, organizacje 
pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, 
organy władzy, administracji rządowej, 
przedsiębiorstwa 

Beneficjenci: 



•  4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury 
w ramach ZIT 

Poddziałanie 

• Ochrona zabytków, instytucje kultury Zakres konkursu 

• 5 074 914 zł Kwota 

• 29 czerwca 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego  Beneficjenci: 



• 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów 
przyrodniczych w ramach ZIT 

Poddziałanie 

• Wszystkie typy projektów Zakres konkursu 

• 536 531 zł Kwota 

• 30 marca 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego Beneficjenci: 



Oś 5 Spójność wewnętrzna i dostępność 
zewnętrzna regionu 



• 5.1 Infrastruktura drogowa Działanie 

• drogi lokalne Zakres konkursu 

• 44 000 000 zł Kwota 

• 30 marca 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego Beneficjenci: 



• 5.3 Infrastruktura kolejowa Działanie 

• Inwestycje punktowe do obsługi 
transportu pasażerskiego 

Zakres konkursu 

• 47 472 209 zł Kwota 

• 28 września 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego, 
podmioty zarządzające infrastrukturą 
kolejową 

Beneficjenci: 



Oś 6 Solidarne społeczeństwo 
i konkurencyjne kadry 



• 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę 
społeczną 

Poddziałanie 

• Inwestycje związane z budową, adaptacją, 
modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na 
potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 
(w tym żłobków, klubów dziecięcych) 

Zakres konkursu 

• 36 067 200 zł Kwota 

• 30 maja 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego, 
organizacje pozarządowe, kościoły i 
związki wyznaniowe 

Beneficjenci: 



• 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę 
społeczną 

Poddziałanie 

• Inwestycje w infrastrukturę mieszkań 
socjalnych, wspomaganych i chronionych 

Zakres konkursu 

• 33 945 600 zł Kwota 

• 29 czerwca 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego, 
organizacje pozarządowe, kościoły i 
związki wyznaniowe 

Beneficjenci: 



• 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę 
społeczną 

Poddziałanie 

• Inwestycje związane z budową, adaptacją, 
modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na 
potrzeby realizacji usług, świadczonych w środowisku 
lokalnym (placówki wsparcia i opieki nad osobami 
niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne) 

Zakres konkursu 

• 8 486 400 zł Kwota 

• 28 września 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego, 
organizacje pozarządowe, kościoły i 
związki wyznaniowe 

Beneficjenci: 



•  6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę 
przedszkolną  

Poddziałanie 

• Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących 
obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji 
przedszkolnej, konkurs dedykowany polityce 
terytorialnej, projekty powiązane z EFS 

Zakres konkursu 

• 8 661 400 zł Kwota 

• 28 lutego 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego, państwowe 
jednostki organizacyjne, kościoły i związki 
wyznaniowe, organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorstwa 

Beneficjenci: 



• 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę 
przedszkolną w ramach ZIT 

Poddziałanie 

• Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących 
obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji 
przedszkolnej  

Zakres konkursu 

• 848 640 zł Kwota 

• 31 stycznia 2018 r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• jednostki samorządu terytorialnego Beneficjenci: 



Oś 7 Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność 

 
zgodnie z harmonogramami poszczególnych Lokalnych Grup 

Działania 



Oś 8 Aktywni na rynku pracy 



• 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób 
pełniących funkcje opiekuńcze 

Poddziałanie 

• Schemat 1 (poza polityką terytorialną) Projekty z zakresu aktywizacji osób 
opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 

• Schemat 2 (w ramach polityki terytorialnej) Projekty w zakresie wsparcia 
tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad 
dziećmi do lat 3 

Zakres konkursu 

• Schemat 1 (poza polityką terytorialną) - 33 945 600 zł 

• Schemat 2 (w ramach polityki terytorialnej) - 8 486 400zł 
Kwota 

• 30 marca 2018r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Beneficjenci: 



• 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 w ramach ZIT 

Poddziałanie 

• Projekty w zakresie wsparcia tworzenia i funkcjonowania 
podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 

Zakres konkursu 

• 1 469 623 zł Kwota 

• 30 listopada 2018r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Beneficjenci: 



Oś 9 Solidarne społeczeństwo 



• 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w 
ramach ZIT 

Poddziałanie 

• Projekty na rzecz aktywnej integracji Zakres konkursu 

• 3 897 897 zł Kwota 

• 28 września 2018 Termin rozpoczęcia 
naboru 

• Jednostki samorządu terytorialnego Beneficjenci: 



• 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w 
ramach ZIT 

Poddziałanie 

• Projekty na rzecz rozwoju usług 
opiekuńczych 

Zakres konkursu 

• 1 003 943 zł Kwota 

• 28 września 2018 Termin rozpoczęcia 
naboru 

• Jednostki samorządu terytorialnego Beneficjenci: 



• 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Poddziałanie 

• Projekty na rzecz aktywnej integracji Zakres konkursu 

• Schemat 1 (w ramach polityki terytorialnej) – 29 203 200 zł 

• Schemat 2 (poza polityką terytorialną)  – 29 203 200 zł 
Kwota 

• 30 marca 2018r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• Jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne 
(w tym OPS/PCPR);  

• Podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe);  

• Podmioty ekonomii społecznej. 

Beneficjenci 



• 9.3.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 

• Projekty z zakresu usług opiekuńczych nad osobami 
niesamodzielnymi, usług społecznych na rzecz wsparcia 
rodziny, osób bezdomnych, mieszkania chronione i 
wspomagane 

Zakres konkursu 

• Schemat 1 (w ramach polityki terytorialnej) – 22 464 000 zł 

• Schemat 2 (poza polityką terytorialną) – 22 464 000 zł 
Kwota 

• 30 maja 2018r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych). 

Beneficjenci 



• 9.3.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 

• Projekty z zakresu usług opiekuńczych nad osobami 
niesamodzielnymi, usług społecznych na rzecz wsparcia 
rodziny, osób bezdomnych, mieszkania chronione i 
wspomagane 

Zakres konkursu 

• 44 928 000 zł Kwota 

• 31 grudnia 2018r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych). 

Beneficjenci 



Oś 10 Innowacyjna edukacja 



• 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w 
ramach ZIT 

Poddziałanie 

• Projekty z zakresu wychowania przedszkolnego Zakres konkursu 

• Schemat 1 (projekty powiązane z EFRR) – 231 653zł 

• Schemat 2 – 365 798 zł 
Kwota 

• 30 maja 2018r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• Jednostki samorządu terytorialnego Beneficjenci 



• 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Poddziałanie 

• Projekty w zakresie realizacji działań na rzecz 
kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych 
uczniów 

Zakres konkursu 

• 6 104 304 zł Kwota 

• 28 lutego 2018r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• Jednostki samorządu terytorialnego Beneficjenci 



• 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Poddziałanie 

• Projekty z zakresu wychowania przedszkolnego Zakres konkursu 

• Schemat  (w ramach polityki terytorialnej 
powiązane z EFRR) – 4 330 700 zł 

Kwota 

• 30 marca 2018r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych). 

Beneficjenci 



• 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Poddziałanie 

• Projekty z zakresu wychowania przedszkolnego Zakres konkursu 

• Schemat (w ramach polityki terytorialnej) – 21 500 000 zł Kwota 

• 30 listopada 2018r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych). 

Beneficjenci 



• 10.2.2 Kształcenie ogólne Poddziałanie 

• Projekty w zakresie realizacji działań na rzecz 
kształcenia i rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów 

Zakres konkursu 

• Schemat 1 (poza polityką terytorialną) – 18 000 000 zł 

• Schemat 2 (w ramach polityki terytorialnej) – 25 000 000 zł 
Kwota 

• 30 maja 2018r.  Termin rozpoczęcia 
naboru 

• Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 
podstawie przepisów odrębnych). 

Beneficjenci 



Oś 11 Rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność 

Ogłaszane nabory zgodnie z planami 
Lokalnych Grup Działania 



Dziękuję za uwagę 


