
 

 

 

Wykaz zmian 
 

• Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich 

Zmiana terminu naboru projektów z zakresu Prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa 

odpryskowe, stworzenie zaplecza badawczo- rozwojowego z lutego na kwiecień 2018r.; 

 

• Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu 

Pierwotnie zakładany konkurs z zakresu promocji gospodarczej regionu  zostaje usunięty z 

harmonogramu. Zmiana podyktowana jest faktem zwiększenia alokacji w ramach ogłoszonych 

konkursów, z uwagi na wartość wniosków o dofinansowanie; 

 

• Działanie 2.1  Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 

Następuje przesunięcie terminu złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym z lutego na marzec 

2018r.; 

 

• Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Zmieniono typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie oraz wnioskodawcę mogącego je uzyskać; 

 

• Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych 

Zmniejszenie alokacji w ramach konkursu z zakresu budowy i przebudowy ścieżek rowerowych i 

przesunięcie jej do drugiego konkursu z zakresu budowy i przebudowy ścieżek rowerowych 

dedykowanego polityce terytorialnej; 

 

• Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych 

Dodanie nowego konkursu, dedykowanego polityce terytorialnej, z zakresu budowy i przebudowy 

ścieżek rowerowych z planowanym terminem naboru rozpoczynającym się 30.05.2018r. i alokacją w 

wysokości 2 525 966 Euro; 

 

• Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w 

ramach ZIT 

Zmiana terminu  naboru projektów w zakresie inteligentnych systemów transportowych z lutego na 

marzec 2018r.; 

 

• Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych 

Zmiana terminu naboru projektów z zakresu  zakupu pojazdów ratowniczo-górniczych i sprzętu 

ratowniczego z maja na kwiecień 2018r; 

 

• Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury 

            Zmiana terminu naboru projektów z zakresu  instytucji kultury z marca na kwiecień 2018r.; 

 

• Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury 

Zmiana trybu naboru konkursu: „Inwestycji w zakresie dziedzictwa kulturowego”  na tryb 

pozakonkursowy oraz zmiana wnioskodawcy mogącego uzyskaćdofinansowanie; 

 

• Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury 

Zmiana trybu naboru konkursu: „Wsparcie wydarzeń kulturalnych”  na tryb pozakonkursowy oraz 

zmiana wnioskodawcy mogącego uzyskaćdofinansowanie; 

 

• Działanie 4.5 Ochrona przyrody 

Zmiana wnioskodawcy mogącego uzyskać dofinansowanie. 

 

• Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT 

Zmiana terminu  naboru projektów z zakresu  gospodarki wodno-ściekowej z 6 kwietnia na 9 kwietnia 

2018r.; 

 

• Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 

Dodanie nowego konkursu w zakresie inwestycji w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń medycznych z planowanym terminem naboru rozpoczynającym się 30.05.2018r i 

alokacją 25 000 000 zł; 
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• Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych 

Zmiana terminu naboru konkursu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich i ich obszarów 

funkcjonalnych z kwietnia na lipiec 2018r.; 

 

• Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną  

Zmiana terminu  naboru projektów w zakresie inwestycji związanych z budową i adaptacją istniejących 

obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej z marca na kwiecień 2018r.; 

 

• Poddziałanie 6.5 Potencjały endogeniczne 

Zmiana terminu  naboru  konkursu z zakresu  potencjałów  endogenicznych  z maja na czerwiec 

2018r.; 

• Poddziałanie  8.2.1  Wsparcie  na  rzecz  podniesienia  poziomu  aktywności  zawodowej  osób 

pozostających bez zatrudnienia 
Zmiana terminu  naboru  konkursu z zakresu  wsparcie  na  rzecz  podniesienia  poziomu  aktywności  

zawodowej  osób pozostających bez zatrudnienia z kwietnia na maj; 

 

• Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych 

Zmiana wnioskodawcy mogącego uzyskać dofinansowanie. 
 


