
    

                                                                         Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2748/84/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 28.11.2019 roku

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2020 rok*

(v.1 z dnia 28 listopada 2019 roku)



NUMER I NAZWA PRIORYTETU/

DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

PLANOWANY 

TERMIN 

ROZPOCZĘCIA 

KONKURSU

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

ORIENTACYJNA 

KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

PLN (ŚRODKI UE)**

ORIENTACYJNA KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

EURO (ŚRODKI UE)**

INSTYTUCJA 

OGŁASZAJĄCA KONKURS
DODATKOWE INFORMACJE

Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach luty

1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności 

innowacyjnej. 

2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

20 000 000,00 zł 5 000 000,00 €
Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości
Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru

Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB

Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych luty

1. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do 

cyfrowych usług publicznych. 

2. Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie 

powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów. 

3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z 

obszaru e-zdrowia

23 040 000,00 zł 5 760 000,00 €

Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru

Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP 

Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu 

brownfield - ZIT

Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP 

Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu 

brownfield - RIT Północny

Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP

Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu 

brownfield - RIT Zachodni

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP styczeń Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych 80 000 000,00 zł 20 000 000,00 €
Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości

Działanie 3.3. Technologie informacyjno -komunikacyjne w działalności 

gospodarczej

Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; 

Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP
kwiecień Realizacja strategii internacjonalizacji MŚP 4 000 000,00 zł 1 000 000,00 €

Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT Południowy

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

OŚ PRIORYTETOWA IV: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

OŚ PRIORYTETOWA III: WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

OŚ PRIORYTETOWA I: NOWOCZESNA GOSPODARKA

OŚ PRIORYTETOWA II: CYFROWE ŚLĄSKIE
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NUMER I NAZWA PRIORYTETU/

DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

PLANOWANY 

TERMIN 

ROZPOCZĘCIA 

KONKURSU

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

ORIENTACYJNA 

KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

PLN (ŚRODKI UE)**

ORIENTACYJNA KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

EURO (ŚRODKI UE)**

INSTYTUCJA 

OGŁASZAJĄCA KONKURS
DODATKOWE INFORMACJE

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT Północny

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT Zachodni
marzec 3. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 5 000 000,00 zł 1 250 000,00 €

Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii

Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

styczeń

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do 

sieciowych nośników ciepła. 

3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

10 000 000,00 zł 2 500 000,00 €

Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Południowy

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Północny

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Zachodni

styczeń

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do 

sieciowych nośników ciepła. 

3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

26 800 000,00 zł 6 700 000,00 €

Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs

Działanie 4.4. Wysokosprawna kogeneracja

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 

oświetlenie - ZIT

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 

oświetlenie - RIT Południowy

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 

oświetlenie - RIT Północny

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 

oświetlenie - RIT Zachodni

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 

oświetlenie - konkurs

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku
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NUMER I NAZWA PRIORYTETU/

DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

PLANOWANY 

TERMIN 

ROZPOCZĘCIA 

KONKURSU

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

ORIENTACYJNA 

KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

PLN (ŚRODKI UE)**

ORIENTACYJNA KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

EURO (ŚRODKI UE)**

INSTYTUCJA 

OGŁASZAJĄCA KONKURS
DODATKOWE INFORMACJE

styczeń Wymiana/modernizacja indywidulanych źródeł ciepła (w tym na paliwa stałe, za wyjątkiem węgla brunatnego) 58 000 000,00 zł 14 500 000,00 €

Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

kwiecień Wymiana/modernizacja indywidulanych źródeł ciepła (w tym na paliwa stałe, za wyjątkiem węgla brunatnego) 58 000 000,00 zł 14 500 000,00 €

Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru

Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT

Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Południowy

Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Północny

Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Zachodni

luty 3. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 6 000 000,00 zł 1 500 000,00 €

Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

marzec
1. Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                   2. 

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
19 600 000,00 zł 4 900 000,00 €

Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

luty 3. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 2 000 000,00 zł 500 000,00 €

Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

marzec 2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 7 000 000,00 zł 1 750 000,00 €

Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe

Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs

Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej

Poddziałanie 5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT 

Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Działanie 5.2. Gospodarka odpadami

Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT

Działanie 4.6 Czyste powietrze                                                     

Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

PRIORYTET: V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

brak naboru w 2020 roku

Działanie 5.2. Gospodarka odpadami

Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Zachodni
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NUMER I NAZWA PRIORYTETU/

DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

PLANOWANY 

TERMIN 

ROZPOCZĘCIA 

KONKURSU

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

ORIENTACYJNA 

KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

PLN (ŚRODKI UE)**

ORIENTACYJNA KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

EURO (ŚRODKI UE)**

INSTYTUCJA 

OGŁASZAJĄCA KONKURS
DODATKOWE INFORMACJE

Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne

Działanie 6.2. Transport kolejowy

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących 

pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - ZIT

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących 

pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RIT 

Południowy

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących 

pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RIT 

Północny

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących 

pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RIT 

Zachodni

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących 

pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs
maj

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki 

zawodowej 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia 

nowych umiejętności i kompetencji. 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i 

przedsiębiorców

4. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług 

2 000 000,00 zł 500 000,00 € Wojewódzki Urząd Pracy Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnie1nia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - RLKS

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnie1nia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - OSI

Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej 

Poddziałanie 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach 

rewitalizowanych - ZIT

Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej 

Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach 

rewitalizowanych - RIT Południowy

Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej

Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach 

rewitalizowanych - RIT Północny

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

OŚ PRIORYTETOWA VI: TRANSPORT

OŚ PRIORYTETOWA VII: REGIONALNY RYNEK PRACY
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NUMER I NAZWA PRIORYTETU/

DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

PLANOWANY 

TERMIN 

ROZPOCZĘCIA 

KONKURSU

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

ORIENTACYJNA 

KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

PLN (ŚRODKI UE)**

ORIENTACYJNA KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

EURO (ŚRODKI UE)**

INSTYTUCJA 

OGŁASZAJĄCA KONKURS
DODATKOWE INFORMACJE

Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej 

Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach 

rewitalizowanych - RIT Zachodni

Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej

Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia - konkurs

Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej

Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia - OSI

Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym 

rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

Poddziałanie 7.4.1. Outplacement -ZIT

Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym 

rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

Poddziałanie 7.4.2. Outplacement - konkurs

czerwiec
Wsparcie typu outplacement dla przedsiębiorców i pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do 

zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących  pracownika oraz dla osób odchodzących z rolnictwa
6 000 000,00 zł 1 500 000,00 € Wojewódzki Urząd Pracy Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru

Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym 

rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

Poddziałanie 7.4.2. Outplacement - OSI

Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia 

zawodowego i prywatnego

Poddziałanie 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad 

dziećmi do 3 lat - ZIT

Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia 

zawodowego i prywatnego

Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad 

dziećmi do 3 lat - RIT Północny

Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia 

zawodowego i prywatnego

Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad 

dziećmi do 3 lat - RIT Zachodni

Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia 

zawodowego i prywatnego

Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad 

dziećmi do 3 lat - konkurs

maj

1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), 

klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki.

2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących.

3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad 

dziećmi do lat 3 obejmujące:

a. sprawowanie opieki przez nianię,

b. sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;

4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w 

trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań 

realizowanych w ramach  1-go, 2-go i 4-go typu operacji.

4 000 000,00 zł 1 000 000,00 €
Wydział Europejskiego 

Funduszu Społecznego
Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru

Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia 

zawodowego i prywatnego

Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad 

dziećmi do 3 lat - OSI

Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich pracowników

Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w 

zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - ZIT

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

OŚ PRIORYTETOWA VIII: REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku
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NUMER I NAZWA PRIORYTETU/

DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

PLANOWANY 

TERMIN 

ROZPOCZĘCIA 

KONKURSU

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

ORIENTACYJNA 

KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

PLN (ŚRODKI UE)**

ORIENTACYJNA KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

EURO (ŚRODKI UE)**

INSTYTUCJA 

OGŁASZAJĄCA KONKURS
DODATKOWE INFORMACJE

Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich pracowników

Poddziałanie 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w 

zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - RIT Północny

Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich pracowników

Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w 

zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - konkurs

Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 

przedsiębiorców i ich pracowników

Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w 

zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - OSI

Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji 

leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy 

Poddziałanie 8.3.1. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez 

zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - ZIT

maj
2.  Wdrażanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie 

zatrudnienia we współpracy z pracodawcami.
5 760 000,00 zł 1 440 000,00 €

Wydział Europejskiego 

Funduszu Społecznego
Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru

czerwiec
3. Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, 

szyjki macicy
3 200 000,00 zł 800 000,00 €

Wydział Europejskiego 

Funduszu Społecznego
Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru

wrzesień

7. Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z 

uwzględnieniem działań szkoleniowych

8. Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na 

zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.

6 240 000,00 zł 1 560 000,00 €
Wydział Europejskiego 

Funduszu Społecznego
Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru

Działanie 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych - ZIT

Działanie 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych - RIT Południowy

Działanie 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych - RIT Północny

Działanie 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych - RIT Zachodni

Działanie 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym - OSI

Działanie 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR 

obejmujących obszary wiejskie i rybackie

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

OŚ PRIORYTETOWA IX: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

brak naboru w 2020 roku

Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji 

leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez 

zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku
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NUMER I NAZWA PRIORYTETU/

DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

PLANOWANY 

TERMIN 

ROZPOCZĘCIA 

KONKURSU

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

ORIENTACYJNA 

KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

PLN (ŚRODKI UE)**

ORIENTACYJNA KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

EURO (ŚRODKI UE)**

INSTYTUCJA 

OGŁASZAJĄCA KONKURS
DODATKOWE INFORMACJE

Działanie 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym - konkurs

lipiec

1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych) ukierunkowane na 

aktywizację społeczno-zawodową.

2. Wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie 

potencjału podmiotów reintegracyjnych, w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

3. Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów w ramach których prowadzona będzie aktywizacja społeczno - zawodowa 

osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

4. Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

5. Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków 

wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego 

wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.                                                                                                                                  

6. Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające 

specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:

a. opartych o samopomoc i wolontariat,

b. środowiskowych,

c. prozatrudnieniowych,

d. edukacyjnych.

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.

500 000,00 zł 125 000,00 €
Wydział Europejskiego 

Funduszu Społecznego
Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym - tryb konkursowy

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych -  ZIT

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT 

Południowy

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT 

Północny

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT 

Zachodni

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI 

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych - wsparcie działań 

wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku
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NUMER I NAZWA PRIORYTETU/

DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

PLANOWANY 

TERMIN 

ROZPOCZĘCIA 

KONKURSU

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

ORIENTACYJNA 

KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

PLN (ŚRODKI UE)**

ORIENTACYJNA KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

EURO (ŚRODKI UE)**

INSTYTUCJA 

OGŁASZAJĄCA KONKURS
DODATKOWE INFORMACJE

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych  -  konkurs
wrzesień

1. Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie: 

a. poprawy opieki nad  kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego 

wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym poprzez:

a.1) organizację szkół świadomego rodzicielstwa;

a.3) działania edukacyjne dla personelu medycznego, w tym POZ.                                                                                                                                               

c. profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym.                                                                                                                                    

2. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 

poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w 

Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

4 000 000,00 zł 1 000 000,00 €
Wydział Europejskiego 

Funduszu Społecznego
Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru

Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie

Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej - projekty 

konkursowe

1.Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, wspierające 

proces deinstytucjonalizacji, w tym: 

a.tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej i pracy podwórkowej, 

oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży; rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą 

poprzez tworzenie nowych miejsc w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego lub rozszerzenie oferty wsparcia,

b.tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i 

placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 

osób; kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, 

c.wsparcie i rozwój form pracy z rodziną,  asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako 

wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

d. zwiększanie dostępności do usług poradnictwa rodzinnego jako wspierającego wypełnienie funkcji opiekuńczo-

wychowawczej zgodnie  ze zidentyfikowanymi terytorialnie potrzebami.

2. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych 

w mieszkaniach chronionych, mieszkaniach lub domach treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej lub zawodowej;                                                                                                                                                                                                                      

3.Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem 

priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:                                                                                                                                                            

a. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, 

w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu,

b. wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w 

szczególności poprzez: kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów 

faktycznych, w tym m.in. zwiększające ich umiejętności w zakresie opieki; poradnictwo, w tym psychologiczne oraz 

pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie 

jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych; sfinansowanie usługi 

asystenckiej lub opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom osób potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu /z niepełnosprawnością podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,

c. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy 

samopomocowe,

d. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w 

celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii),                                                                                                                                                            

e. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu /z niepełnosprawnością (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie 

posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.                                                                                                                                                                                                          

5. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych świadczonych w ośrodkach  wsparcia, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs
wrzesień 5 200 000,00 zł 1 300 000,00 €

Wydział Europejskiego 

Funduszu Społecznego
Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru

brak naboru w 2020 roku
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NUMER I NAZWA PRIORYTETU/

DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

PLANOWANY 

TERMIN 

ROZPOCZĘCIA 

KONKURSU

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

ORIENTACYJNA 

KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

PLN (ŚRODKI UE)**

ORIENTACYJNA KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

EURO (ŚRODKI UE)**

INSTYTUCJA 

OGŁASZAJĄCA KONKURS
DODATKOWE INFORMACJE

Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT

Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

Poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Południowy

Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

Poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Północny

Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

Poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Zachodni

luty

1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na 

mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.

2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia 

centrów usług społecznościowych.

5 600 000,00 zł 1 400 000,00 €

Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

Poddziałanie 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - wsparcie działań 

wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary 

wiejskie i rybackie

styczeń

1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na 

mieszkania socjalne, wspomagane i chronione 

2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia 

centrów usług społecznościowych

3 560 000,00 zł 890 000,00 €

Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT 

Południowy

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT 

Północny

Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT 

Zachodni

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych -  konkurs

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

OŚ PRIORYTETOWA X: REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku
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NUMER I NAZWA PRIORYTETU/

DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

PLANOWANY 

TERMIN 

ROZPOCZĘCIA 

KONKURSU

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

ORIENTACYJNA 

KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

PLN (ŚRODKI UE)**

ORIENTACYJNA KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

EURO (ŚRODKI UE)**

INSTYTUCJA 

OGŁASZAJĄCA KONKURS
DODATKOWE INFORMACJE

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie 

działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary 

wiejskie i rybackie

styczeń

1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ 

powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia

2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w 

obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia

3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia

2 640 000,00 zł 660 000,00 €

Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej - ZIT

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej - RIT Południowy

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej - RIT Północny

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej - RIT Zachodni

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej - konkurs

maj

1. Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów 

w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii ZIT/RIT, zwiększające liczbę miejsc 

wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

a. utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w 

perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta,  na których są 

one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie  pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub 

doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,

b. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, w tym wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,

c. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć  

wspierających/specjalnych w placówkach wychowania przedszkolnego ,

d. wsparcie istniejących miejsc przedszkolnych, w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń i/lub doposażenie danej 

placówki w pomoce dydaktyczne.

Wsparcie w zakresie poprawy jakości wychowania przedszkolnego (lit. b, c i d) może być realizowane bez konieczności 

tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego jedynie w gminach, w których poziom upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej przekroczył wartość wskazaną w UP na rok 2023

4 000 000,00 zł 1 000 000,00 €
Wydział Europejskiego 

Funduszu Społecznego
Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

OŚ PRIORYTETOWA XI: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku
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NUMER I NAZWA PRIORYTETU/

DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

PLANOWANY 

TERMIN 

ROZPOCZĘCIA 

KONKURSU

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

ORIENTACYJNA 

KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

PLN (ŚRODKI UE)**

ORIENTACYJNA KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

EURO (ŚRODKI UE)**

INSTYTUCJA 

OGŁASZAJĄCA KONKURS
DODATKOWE INFORMACJE

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej - OSI

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - OSI

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - OSI 

tereny wiejskie

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT Południowy

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT Północny

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT Zachodni

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs

maj

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie  zawodowe we współpracy z otoczeniem, 

w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,

b. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do 

zatrudnienia,

c. rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym 

,

d. rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Kształtowanie u uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się 

językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, 

umiejętność rozumienia,  kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie 

problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy);                                                                       

3. Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy

4. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków 

kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

2 000 000,00 zł 500 000,00 €
Wydział Europejskiego 

Funduszu Społecznego
Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru

Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku
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NUMER I NAZWA PRIORYTETU/

DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

PLANOWANY 

TERMIN 

ROZPOCZĘCIA 

KONKURSU

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

ORIENTACYJNA 

KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

PLN (ŚRODKI UE)**

ORIENTACYJNA KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

EURO (ŚRODKI UE)**

INSTYTUCJA 

OGŁASZAJĄCA KONKURS
DODATKOWE INFORMACJE

Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

Poddziałanie 11.4.1. Kształcenie ustawiczne - ZIT

Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

Poddziałanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne - RIT Południowy

Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

Poddziałanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne - RIT Północny

Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

Poddziałanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne - RIT Zachodni

Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne - konkurs
maj

1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, 

uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości 

języków obcych.

2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

3 500 000,00 zł 875 000,00 € Wojewódzki Urząd Pracy Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru

Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT

Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT 

Południowy

Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT 

Północny

Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT 

Zachodni

Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT
styczeń

Przebudowa, budowa , remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym 

przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2 000 000,00 zł 500 000,00 €

Wydział Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Istnieje ryzyko nieuruchomienia naboru

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

OŚ PRIORYTETOWA XII: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku
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NUMER I NAZWA PRIORYTETU/

DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

PLANOWANY 

TERMIN 

ROZPOCZĘCIA 

KONKURSU

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

ORIENTACYJNA 

KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

PLN (ŚRODKI UE)**

ORIENTACYJNA KWOTA 

PRZEZNACZONA NA 

DOFINANSOWANIE W 

RAMACH KONKURSU W 

EURO (ŚRODKI UE)**

INSTYTUCJA 

OGŁASZAJĄCA KONKURS
DODATKOWE INFORMACJE

Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT 

Południowy

Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT  

Północny

Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT 

Zachodni

brak naboru w 2020 roku

brak naboru w 2020 roku

Kwoty prezentowane w hramonogramie są kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1 €  = 4 zł

**Pełna definicja typów projektów znajduje się w Szczegółowum Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020. 

4. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (http://www.scp-slask.pl/)

Wykaz instytucji ogłaszających konkursy:

1. Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (http://rpo.slaskie.pl/)

* Harmonogram ma charakter indykatywny i może ulec zmianie z uwagi na trwający proces przyjmowania dokumentów programowych oraz niezbędnych regulacji prawnych.  Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej www.rpo.slaskie.pl 

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  (http://rpo.wup-katowice.pl)

2. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (http://rpo.slaskie.pl/)

Wartości alokacji na konkurs zamieszczane w ogłoszeniach, podlegają każdorazowo  przeliczaniu zgodnie z wykorzystaniem kursu EBC EUR/PLN obowiązujacego na miesiąc, w którym ogłaszany jest dany nabór. W harmonogramie naborów nie przewiduje się urealniania kwot zgodnie z ogłoszeniem. 

W przypadku uruchomienia naborów na zasadzie rund, stosowna informacja zostanie umieszczona w regulaminie naboru.

brak naboru w 2020 roku
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