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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2016 rok*

(v. 3 z 26 kwietnia 2016 r.)

* Harmonogram ma charakter indykatywny i może ulec zmianie z uwagi na trwający proces przyjmowania dokumentów programowych oraz niezbędnych regulacji prawnych.



Numer i nazwa Priorytetu/

Działania/Poddziałania

Planowany termin 

rozpoczęcia naborów 

(od - do)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie w ramach 

konkursu (środki UE)**

Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje

Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza lipiec - sierpień

1. Budowa, wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą kluczowej 

infrastruktury badawczej, służącej realizacji badań naukowych zgodnych z 

regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. 

47 000 000 €

188 000 000 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje 

w przedsiębiorstwach
maj - czerwiec

1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w 

przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej. 

2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

52 400 000 €

209 600 000 zł
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB czerwiec 3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.
1 000 000 €

4 000 000 zł
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB brak naboru w 2016 r.

1. Wsparcie profesjonalizacji wysokospecjalistycznych usług doradczych 

świadczonych przez IOB dla przedsiębiorców.

2. Budowa i wyposażenie niezbędnej infrastruktury (w tym laboratoria) 

istniejących IOB.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 

publicznych
listopad - grudzień

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.

15 000 000 €

60 000 000 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP 

Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na 

obszarach typu brownfield – ZIT

październik - listopad

1. Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w 

celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich 

promocji.

9 520 652 €

38 082 608 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP 

Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na 

obszarach typu brownfield – RIT Północny

listopad 

1. Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w 

celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich 

promocji.

470 000 €

1 880 000 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP 

Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na 

obszarach typu brownfield – RIT Zachodni

listopad 

1. Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w 

celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich 

promocji.

1 686 610  €

6 746 440 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP  

Poddziałanie 3.1.3. Rozwój profesjonalnych usług 

świadczonych na rzecz przedsiębiorców - konkurs

brak naboru 2016 r. 1. Wsparcie profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP listopad - grudzień Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.
56 064 255 €

224 257 020 zł
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Działanie 3.3. Technologie informacyjno -komunikacyjne w 

działalności gospodarczej
lipiec - sierpień

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – 

Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

15 200 000 €

60 800 000 zł
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałanie 

4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT
październik - listopad

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii 

ze źródeł odnawialnych.

7 444 430 €

29 777 720 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałanie 

4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Południowy październik - listopad jw.
877 023  €

3 508 092  zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałanie 

4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Północny październik - listopad jw.
1 484 143  €

5 936 571 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałanie 

4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Zachodni październik - listopad
Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii 

ze źródeł odnawialnych.

1 870 000 €

7 480 000 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Oś priorytetowa III: Wzmocnienie konkurencyjności MŚP

 Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka

Oś priorytetowa II: Cyfrowe Śląskie

Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna



Numer i nazwa Priorytetu/

Działania/Poddziałania

Planowany termin 

rozpoczęcia naborów 

(od - do)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie w ramach 

konkursu (środki UE)**

Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii   Poddziałanie 

4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs brak naboru 2016 r. jw.
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

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

I. styczeń

II. październik - listopad

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.

I. 61 095 015,11 €

244 380 060,44 zł

II. 21 327 043 €

85 308 172 zł

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

I. styczeń

II. październik - listopad

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.

I. 11 189 302,71 €

44 757 210,84

II. 13 127 517  €

52 510 068 zł

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 Północny

I. styczeń

II. październik - listopad
jw.

I. 15 709 797,76 €

60 839 191,04 zł

II. 464 698 €

1 858 792 zł

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 Zachodni

I. styczeń

II. wrzesień
jw.

I. 16 320 942 €

65 283 768 zł

II. 7 315 000  €

29 260 000 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne 

źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie 4.3.3. Efektywność energetyczna i odnawialne 

źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – 

OSI

brak naboru w 2016 r. jw.
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

brak naboru w 2016 r. jw.
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 4.4. Wysokosprawna kogeneracja lipiec - sierpień
Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej 

kogeneracji.

18 800 000 €

75 200 000 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie

Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie - ZIT

wrzesień

1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu 

zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi 

Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni 

rowerów wraz z zakupem rowerów).

2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).

3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

65 605 653 €

262 422 612 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

alokacja zostanie podzielona na transport i oświetlenie

planowany czas trwania naboru to wrzesień-grudzień

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie – RIT Południowy

wrzesień

1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu 

zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi 

Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni 

rowerów wraz z zakupem rowerów).

2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).

3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

1 875 000  €

7 500 000  zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

alokacja zostanie podzielona na transport i oświetlenie

planowany czas trwania naboru to wrzesień-grudzień



Numer i nazwa Priorytetu/

Działania/Poddziałania

Planowany termin 

rozpoczęcia naborów 

(od - do)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie w ramach 
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Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie – RIT Północny

wrzesień jw.
11 239 194 €

44 956 776 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

alokacja zostanie podzielona na transport i oświetlenie

planowany czas trwania naboru to wrzesień-grudzień

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie – RIT Zachodni

wrzesień jw.
4 364 303 €

17 457 212 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

alokacja zostanie podzielona na transport i oświetlenie

planowany czas trwania naboru to wrzesień-grudzień

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie

Poddziałanie 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz 

efektywne oświetlenie – konkurs

brak naboru w 2016 r.
1. Budowa i przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej.

2. Zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego.

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 

5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT
maj - lipiec

1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz 

budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. 

2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. 

3. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.

4. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

16 594 349  €

66 377 396 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 

5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Południowy
maj - lipiec

1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz 

budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. 

2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. 

3. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.

4. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

4 051 454 €

16 205 816 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 

5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Północny
maj-lipiec jw.

15 216 336  €

60 865 344 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 

5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Zachodni maj-lipiec jw.
3 860 000  €

15 440 000 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1. 

Gospodarka odpadami ZIT
maj - lipiec

2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

5 883 851 €

23 535 405 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.2. 

Gospodarka odpadami RIT Południowy
brak naboru w 2016 r. 

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.2. 

Gospodarka odpadami RIT Północny
brak naboru w 2016 r. 

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.2. 

Gospodarka odpadami RIT Zachodni
maj - czerwiec 2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

1 705 000  €

6 820 000 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe Poddziałanie 5.3.1. 

Dziedzictwo kulturowe - konkurs
brak naboru w 2016 r. 

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów 

przynależnych do Szlaku Zabytków Techniki. 

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe Poddziałanie 5.3.2. 

Dziedzictwo kulturowe - OSI
brak naboru w 2016 r. jw.

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Priorytet: V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
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Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej

Poddziałanie 5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej - 

ZIT 

czerwiec - lipiec

1. Kompleksowe projekty z zakresu ochrony, poprawy i odtwarzania stanu 

siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków.

2. Zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowanie obcych gatunków 

inwazyjnych.

3. Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w 

zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej.

4. Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za 

pomocą budowy infrastruktury użytku publicznego.

1 435 746,74 €

5 742 986,96 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej 

Poddziałanie 5.4.2. Ochrona różnorodności biologicznej – 

OSI

brak naboru w roku 2016 jw.
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych kwiecień/maj
1. Wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do 

przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych

500 000 €

2 000 000 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 6.1. Drogi wojewódzkie wrzesień-październik 1. Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich.
135 360 000 €

541 440 000 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 6.2. Transport kolejowy
I. lipiec - sierpień

II. listopad - grudzień

1. Zakup taboru kolejowego 38 000 000 €

152 000 000 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

istnieje zagrożenie nieuruchomienia naboru w terminie lipiec-sierpień z uwagi na brak 

zidentyfikowanego potencjału

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

maj - czerwiec

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 dla osób 

bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców 

1 824 984 €

7 299 936 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

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

maj - czerwiec

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

396 270  €

1 585 080 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

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

maj - czerwiec jw.
563 077  €

2 252 308 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

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

maj - czerwiec

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.

347 552 €

1 390 208 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

Oś priorytetowa VI: Transport

Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy



Numer i nazwa Priorytetu/

Działania/Poddziałania

Planowany termin 

rozpoczęcia naborów 

(od - do)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie w ramach 

konkursu (środki UE)**

Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – 

konkurs

marzec - kwiecień

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 dla osób 

bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców. 

22 022 825 €

88 091 300 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI

I. czerwiec-lipiec

II. grudzień

jw.
7 692 195 €

30 768 780 zł
Wojewódzki Urząd Pracy istnieje zagrożenie nieuruchomienia naboru w terminie czerwiec-lipiec

Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałanie 7.3.1. 

Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – 

ZIT

sierpień - wrzesień

1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie 

działalności. 

3. Wsparcie pomostowe. 

3 736 667 € 

14 946 668 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej

Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na 

obszarach rewitalizowanych – RIT Południowy

sierpień - wrzesień

1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie 

działalności. 

3. Wsparcie pomostowe. 

538 553 €

2 154 212 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej

Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na 

obszarach rewitalizowanych – RIT Północny

sierpień - wrzesień jw.
1 001 024,64 €

4 004 100 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej

Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na 

obszarach rewitalizowanych – RIT Zachodni

sierpień - wrzesień jw.
417 063 €

1 668 252 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej

Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs

czerwiec - lipiec jw.
5 271 596 €

21 086 384 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej

Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – OSI

I. czerwiec-lipiec

II. grudzień

jw.
3 992 050 €

15 968 200 zł
Wojewódzki Urząd Pracy istnieje zagrożenie nieuruchomienia naboru w terminie czerwiec-lipiec

Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na 

regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

Poddziałanie 7.4.1. Outplacement –ZIT
wrzesień - październik

1. Wsparcie typu outplacement  dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych 

zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy.

767 916 €

3 071 664 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na 

regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

Poddziałanie 7.4.2. Outplacement – konkurs

wrzesień - październik

1. Wsparcie typu outplacement  dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych 

zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy.

6 551 781 €

26 207 124 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na 

regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

Poddziałanie 7.4.2. Outplacement – OSI

grudzień

1. Wsparcie typu outplacement  dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych 

zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy.

166 813 €

667 252 zł
Wojewódzki Urząd Pracy



Numer i nazwa Priorytetu/

Działania/Poddziałania

Planowany termin 

rozpoczęcia naborów 

(od - do)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie w ramach 

konkursu (środki UE)**

Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje

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

czerwiec

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.

2 262 819 €

9 051 276 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

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

czerwiec

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.

172 856 €

691 424 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

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

grudzień

1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w 

tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej 

opieki.

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.

43 165,06 €

172 660,24 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

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

czerwiec

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.

8 500 00 €

34 000 000 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

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

grudzień 2016-styczeń 

2017
jw.

250 000 €

1 000 000 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

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

październik - listopad

1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z 

potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, 

zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju 

biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, 

marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów 

strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony 

własności przemysłowej);

2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami 

pracodawców.

1 707 290 €

6 829 160 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy



Numer i nazwa Priorytetu/

Działania/Poddziałania

Planowany termin 

rozpoczęcia naborów 

(od - do)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie w ramach 

konkursu (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

październik - listopad

1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z 

potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, 

zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju 

biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, 

marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów 

strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony 

własności przemysłowej).

2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami 

pracodawców.

375 384 €

1 501 536 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

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

lipiec-sierpień jw.
84 019 760 €

336 079 040 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

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

grudzień jw.
3 340 964 €

13 363 856 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

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

wrzesień
3. Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnegowykrywania 

nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy.

258 906 €

1 035 624 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

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

I. luty

II. sierpień

III. wrzesień-październik

IV. listopad-grudzień

1. Opracowywanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, 

ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z 

pracodawcami; 

3. Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania 

nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy;

4. Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym 

problemem zdrowotnym regionu;

5. Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w 

miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych;

6. 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.

I. 500 000 €

2 000 000 zł

II. 318 750 €

1 275 000 zł

III. 4 520 300 €

18 081 200 zł

IV. 3 479 700 €

13 918 800 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

I. typ 1 projektów; nabór nie uruchomił się w planowanym terminie ze względu na brak 

uzyskania akceptacji założeń konkursu przez Komitet Sterujący ds. koordynacji 

interwencji EFSI w sektorze zdrowia w ramach Planu Działań w sektorze zdrowia na rok 

2016 w zakresie RPO WSL 2014-2020 

II. typ 1 projektów

III. typ 3 projektów

IV. typ 4, 5, 6 projektów:

Działanie 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-

zawodowego społeczności lokalnych – ZIT
listopad

1. 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. 

9 890 986 €

39 563 944 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-

zawodowego społeczności lokalnych – RIT Południowy

listopad

1. 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. 

912 717 €

3 650 868 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne



Numer i nazwa Priorytetu/

Działania/Poddziałania

Planowany termin 

rozpoczęcia naborów 

(od - do)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie w ramach 

konkursu (środki UE)**

Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje

Działanie 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-

zawodowego społeczności lokalnych – RIT Północny

listopad

1. 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. 

2 172 605 €

8 690 420 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-

zawodowego społeczności lokalnych – RIT Zachodni

listopad jw.
354 875 €

1 419 500 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

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

lipiec - sierpień

1. 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. 

3 500 000 €

14 000 000 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

konieczność wydłużenia terminu na uruchomienie naboru z uwagi na brak przyjętych 

kryteriów wyboru projektów do dofinansowania

Działanie 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs

czerwiec

1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów 

aktywnej integracji  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 

niepełnosprawnych.

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.

10 389 000 €

41 556 000 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

grudzień 2016-styczeń 

2017

3 825 000 €

15 300 000 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów 

aktywnej integracji 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 

niepełnosprawnych.

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.

Działanie 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI



Numer i nazwa Priorytetu/

Działania/Poddziałania

Planowany termin 

rozpoczęcia naborów 

(od - do)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie w ramach 

konkursu (środki UE)**

Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i 

zdrowotnych -  ZIT

maj

1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia 

rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji.

2. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez 

zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, 

treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;

3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej 

formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania;

4. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych 

niż wymienione powyżej wspierających proces integracji społecznej, 

zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie;

5. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji  usług zdrowotnych służących 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

7 529 208 €

30 116 832 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne

Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i 

zdrowotnych – RIT Południowy

maj

1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia 

rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji;

2. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez 

zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, 

treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;

3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej 

formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania;

4. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych 

niż wymienione powyżej wspierających proces integracji społecznej, 

zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie;

5. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji  usług zdrowotnych służących 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 513 550 €

2 054 200 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne

Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i 

zdrowotnych – RIT Północny

maj jw.
1 213 344 €

4 853 376 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne

Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i 

zdrowotnych – RIT Zachodni

maj jw.
457 000  €

1 828 000 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne

Poddziałanie 9.2.3. Rozwój usług społecznych i 

zdrowotnych - OSI 

grudzień 2016-styczeń 

2017

1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia 

rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji;

2. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez 

zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, 

treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;

3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej 

formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania;

4. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych 

niż wymienione powyżej wspierających proces integracji społecznej, 

zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie;

5. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji  usług zdrowotnych służących 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

6 035 000 €

24 140 000 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego



Numer i nazwa Priorytetu/

Działania/Poddziałania

Planowany termin 

rozpoczęcia naborów 

(od - do)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie w ramach 

konkursu (środki UE)**

Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje

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

lipiec - sierpień

1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia 

rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji;

2. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez 

zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, 

treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i 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;

4. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych 

niż wymienione powyżej wspierających proces integracji społecznej, 

zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie.

4 200 000  €

16 800 000 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

konieczność wydłużenia terminu na uruchomienie naboru z uwagi na brak przyjętych 

kryteriów wyboru projektów do dofinasowania

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne

Poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych  –  konkurs

wrzesień-październik

1. Działania przeciwdziałające negatywnym procesom demograficznym poprzez 

zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych w zakresie: 

a. kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem, 

b. wczesnej diagnostyki i leczenia wad rozwojowych dzieci,

c. diagnozowania i leczenia chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży 

zwiększających zagrożenie ubóstwem w przyszłości,

d. opracowania i wdrożenia programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci 

zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

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. 

8 500 000 €

34 000 000 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie

Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej – 

projekty konkursowe

brak naboru w 2016 r.

1. Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych 

na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii 

społecznej oraz wspieranie powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze 

przedsiębiorczości społecznej.

2. Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 

za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na 

zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących 

przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy.

3. Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi 

organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług  inkubacyjnych.

4. Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych 

długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, 

inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną oraz uzupełniająco 

instytucji wspierających ekonomię społeczną.

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

j. w.

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne

Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
wrzesień-październik

5 304 027 €

21 216 108 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego



Numer i nazwa Priorytetu/

Działania/Poddziałania

Planowany termin 

rozpoczęcia naborów 

(od - do)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie w ramach 

konkursu (środki UE)**

Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje

Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia listopad - grudzień 

Projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do 

świadczeń ochrony zdrowia, polegające na pracach remontowo – budowlanych, 

zakupie aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia.

63 610 853 €

254 443 412 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

ogłoszenie naboru jest uwarunkowane spełnieniem warunku ex-ante do działania oraz 

uruchomieniem procesu przyjmowania kryteriów oceny projektów przez Komitet Steryjący 

ds. Zdrowia oraz Komitet Monitorujący RPO WSL

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

wrzesień - październik

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.

2 958 282 €

11 833 128 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

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

wrzesień - październik

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.

3 100 740 €

12 402 960 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

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

wrzesień - październik jw.
3 501 835 €

14 007 342  zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

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

wrzesień - październik jw.
5 072 000 €

20 288 000 zł

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

sierpień - wrzesień

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.

7 520 000 €

30 080 000 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych – ZIT

I. maj-czerwiec

II. listopad-grudzień

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. 

27 403 926 €

109 615 704 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

istnieje zagrożenie nieuruchomienia naboru w terminie maj-czerwiec z uwagi na brak 

zakończenia opiniowania programów rewitalizacji przez IZ RPO WSL

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych – RIT Południowy

I. maj-czerwiec

II. listopad-grudzień

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. 

3 342 263 €

13 369 052 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

istnieje zagrożenie nieuruchomienia naboru w terminie maj-czerwiec z uwagi na brak 

zakończenia opiniowania programów rewitalizacji przez IZ RPO WSL

Oś priorytetowa X: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna



Numer i nazwa Priorytetu/

Działania/Poddziałania

Planowany termin 

rozpoczęcia naborów 

(od - do)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie w ramach 

konkursu (środki UE)**

Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych – RIT Północny

listopad-grudzień jw.
4 998 397 €

19 993 588 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych – RIT Zachodni

I. maj-czerwiec

II. listopad-grudzień

jw.
5 433 560 €

21 734 240 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

istnieje zagrożenie nieuruchomienia naboru w terminie maj-czerwiec z uwagi na brak 

zakończenia opiniowania programów rewitalizacji przez IZ RPO WSL

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 10.3.3. Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych -  Konkurs brak naboru w 2016 r. j. w.
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

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

listopad-grudzień jw.
7 520 000 €

30 080 000 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

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

kwiecień

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 dodatkowych 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. wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,

c. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i 

kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

d. rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 

wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz 

zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

1 815 180  €

7 260 720 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

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

1 532 244 €

6 128 976 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego bez zmian

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 dodatkowych 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. wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,

c. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i 

kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

d. rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 

wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz 

zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

listopad

Oś priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego



Numer i nazwa Priorytetu/

Działania/Poddziałania

Planowany termin 

rozpoczęcia naborów 

(od - do)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie w ramach 

konkursu (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 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej – RIT Północny

kwiecień jw.
62 132 €

248 528 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

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

kwiecień jw.
400 900 €

1 603 600 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

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

brak naboru w roku 2016 jw. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

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

listopad-grudzień

1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych 

na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym 

doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).

3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę 

systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi  oraz wsparcia ucznia młodszego.

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w 

zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

13 175 000 €

52 700 000 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

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

listopad-grudzień

1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych 

na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym 

doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).

3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę 

systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi  oraz wsparcia ucznia młodszego.

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w 

zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

8 964 391 €

35 857 564 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 

zawodowe uczniów

Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 

ZIT

luty

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. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach 

prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, 

odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

13 005 260 €

52 021 040 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego



Numer i nazwa Priorytetu/

Działania/Poddziałania

Planowany termin 

rozpoczęcia naborów 

(od - do)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie w ramach 

konkursu (środki UE)**

Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 

zawodowe uczniów

Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 

RIT Południowy

luty jw.
998 231 €

3 992 924 zł
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 

zawodowe uczniów

Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 

RIT Północny

luty jw.

4 128 470 €

16 513 880 zł Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 

zawodowe uczniów

Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 

RIT Zachodni

luty jw.

2 018 400 €

8 073 600 zł Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 

zawodowe uczniów

Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 

konkurs

luty jw.

8 006 191 €

32 024 764 zł Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie 

zawodowe osób dorosłych

luty

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem

nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego,

czeladniczego lub mistrzowskiego;

2. Kursy umiejętności zawodowych;

3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji

ogólnych;

5. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,

umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

6. Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w

sposób pozaformalny i nieformalny;

7. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy

zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i

kwalifikacji zawodowych;

8. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących

kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu;

9. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie

zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w tym

doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu.

12 993 530 €

51 974 120 zł Wojewódzki Urząd Pracy

Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób 

dorosłych

Poddziałanie 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT

październik - listopad

1. Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i 

kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą 

lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do 

edukacji, w tym m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku 

życia;

1 776 681 €

7 106 724 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób 

dorosłych

Poddziałanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT 

Południowy

październik - listopad

1. Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i 

kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą 

lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do 

edukacji, w tym m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku 

życia;

660 955  €

2 643 820 zł Wojewódzki Urząd Pracy

Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób 

dorosłych

Poddziałanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Północny

październik-listopad jw.

437 948 €

1 751 792 zł Wojewódzki Urząd Pracy



Numer i nazwa Priorytetu/

Działania/Poddziałania

Planowany termin 

rozpoczęcia naborów 

(od - do)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie w ramach 

konkursu (środki UE)**

Instytucja ogłaszająca konkurs Dodatkowe informacje

Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób 

dorosłych

Poddziałanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Zachodni

październik - listopad

1. Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i 

kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą 

lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do 

edukacji, w tym m. in. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku 

życia;

486 573 €

1 946 292 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób 

dorosłych

Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne - konkurs

październik - listopad jw.
8 345 851 €

33 383 404 zł
Wojewódzki Urząd Pracy

Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie 12.1.1. Infrastruktura wychowania 

przedszkolnego - ZIT

sierpień - wrzesień

1. Przebudowa, budowa  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego  wraz z 

zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych.

2 417 301 €

9 669 204 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania 

przedszkolnego – RIT Południowy

sierpień - wrzesień

1. Przebudowa, budowa  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego  wraz z 

zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych.

2 143 688 €

8 574 752 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania 

przedszkolnego – RIT Północny

sierpień - wrzesień

1. Przebudowa, budowa  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego  wraz z 

zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

1 880 475 €

7 521 900 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania 

przedszkolnego – RIT Zachodni

brak naboru w 2016 r. jw.
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - 

ZIT

I. luty

II. październik - listopad

Przebudowa, budowa , remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu 

wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.

I. 15 575 000 €

62 300 000 zł

II. 2 029 584 €

8 118 336 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego 

– RIT Południowy

I. luty

II. październik - listopad

Przebudowa, budowa , remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu 

wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.

I. 3 566 043,50 €

14 264 174 zł

II. 937 500 €

3 750 000 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego 

– RIT  Północny

luty jw.
2 835 180,75 €

11 340 723 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego 

– RIT Zachodni

I. luty

II. październik - listopad
jw.

I. 3 291 910 €

13 167 640 zł

II. 1 263 222 €

5 052 888 zł

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

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

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

Dostępna alokacja dla poszczególnych działań zamieszczana w ogłoszeniach podlega przeliczaniu zgodnie z kursem EBC EUR/PLN aktualnym na dzień ogłoszenia naboru. Dla naborów ogłoszonych / rozpoczętych nie przewiduje się urealniania kwot zgodnie z ogłoszeniem. 

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

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  http://wupkatowice.praca.gov.pl/)

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

Oś priorytetowa XII: Infrastruktura edukacyjna

Wykaz instytucji ogłaszających konkursy:

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


