Załącznik do Uchwały nr 4/97/20
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 5 lutego 2020r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na 2020 rok

Lp.

Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

1

2

3

Orientacyjna kwota
Orientacyjna kwota
przeznaczona na
przeznaczona na
dofinansowanie projektów w
dofinansowanie
ramach konkursu - kwota
projektów - ze środków
dofinansowania ze środków
UE
publicznych
w PLN
w PLN2

4

1

Instytucja ogłaszająca konkurs

Tryb naboru

Wnioskodawcy mogący uzyskać
dofinansowanie3

Inne dodatkowe informacje

6

7

8

9

konkursowy

przedsiębiorcy

5

Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
1

Działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań
i innowacji

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i rozwój

2

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

3

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie prac B+R poprzez instrumenty
finansowe

2020-04-30

Stworzenie lub rozwój zaplecza
badawczo-rozwojowego w
przedsiębiorstwach, prowadzenie prac
badawczo-rozwojowych przez
przedsiębiorstwa.

10 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej
4

Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych w
przedsiębiorstwach akademickich

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

5

Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie przedsiębiorstw akademickich poprzez
instrumenty finansowe

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
6

Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw

7

Poddziałanie 1.4.2 Wspracie MŚP poprzez instytucje otoczenia
biznesu

8

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

2020-03-31

Wsparcie infrastrukturalne i
szkoleniowo-doradcze IOB w celu
umożliwienia świadczenia
specjalistycznych usług lub
zaawansowanych usług

2 818 080,00 zł

2 818 080,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

pozakonkursowy

instytucja otoczenia biznesu - podmiot
wskazany w raporcie z Inicjatywy
„Catching-up Regions 3”

2020-06-30

Projekty z zakresu przygotowania
projektów przygotowawczych dla
strategicznych inwestycji
infrastrukturalnych, które będą
realizowane ze środków programów
operacyjnych realizowanych w
nastepnym okresie programowania

2 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

konkursowy

Województwo Kujawsko-Pomorskie

2020-04-30

Tworzenie i rozwój infrastruktury
biznesowej

11 420 000,00 zł

11 420 000,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

konkursowy

instytucje otoczenia biznesu,
przedsiębiorcy, jst

Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju
gospodarczego

9
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Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP
10

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

Poddziałanie 1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe

11

2020-06-30

Wsparcie dla centrów obsługi
inwestorów i eksporterów (COIE)

8 500 000,00 zł

8 500 000,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

pozakonkursowy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi
Inwestora

2020-04-30

Promocja gospodarcza regionu

21 700 000,00 zł

21 700 000,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

konkursowy

Województwo Kujawsko-Pomorskie

pozakonkursowy

Województwo Kujawsko-Pomorskie w
partenrstwie z podmiotami leczniczymi

konkursowy

jednostki samorządu terytorialnego, inne
jednostki posiadające osobowość prawną

Konkurs dedykowany polityce
jednostki samorządu terytorialnego,
terytorialnej * alokacja może ulec
podmioty lecznicze udzielające świadczeń
zmianie po rozstrzygnięciu
opieki zdrowotnej finansowanych ze
konkursu nr RPKP.03.03.00-IZ.00środków publicznych
04-275/19

Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu
12

13

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia
przedsiębiorstw

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług
14

Poddziałanie 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP

15

Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku
Nie przewiduje się naboru w 2020 roku
Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region

16

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

17

Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora
publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa
regionalnego

2020-06-30

Budowa kujawsko-pomorskiego
systemu udostępniania elektronicznej
dokumentacji medycznej – III etap

13 000 000,00 zł

13 000 000,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

Ogłoszenie naboru i alokacja w
naborze uzależnione od decyzji KE
w zakresie zmiany RPO

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku
Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Inwestycje w zakresie budowy
lub modernizacji jednostek
wytwarzania energii elektrycznej
lub cieplnej z OZE w budynkach
użyteczności publicznej oraz
mieszkaniowych - mikroinstalacji

18

Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych

19

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

20

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i
mieszkaniowym

2020-03-31

Inwestycje związane z
efektywnościąenergetyczną
budynków użyteczności publicznej

2 013 089,00 zł

2 013 089,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

konkursowy

21

Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie
strategii niskoemisyjnych

2020-03-31

Projekty z zakresu budowy
i przebudowy ścieżek rowerowych

22 500 000,00 zł

22 500 000,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

konkursowy

jednostki samorządu terytorialnego

2020-05-30

16 700 000,00 zł

16 700 000,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT
22

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

23

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

17.02.2020

Modernizacja systemów oświetlenia
publicznego

2020-07-31

infrastruktura park&ride

4 544 843,70

4 414 991,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP wspólnie z
Miastem Bydgoszcz - Instytucja
Pośrednicząca

konkursowy

jednostki samorządu terytorialnego

15 567 628,41 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP wspólnie z
Miastem Bydgoszcz - Instytucja
Pośrednicząca

pozakonkursowy

jednostki samorządu terytorialnego

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie
strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT
24

15 567 628,41 zł
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konkurs poza polityką terytorialną
* ogłoszenie i kwota konkursu
uzależnione od decyzji KE w
zakresie zmiany RPO

Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku
Działanie 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom
25

Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej
i przeciwdziałanie suszy

26

Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemicznoekologicznego i służb ratowniczych

27

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

28

Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

29

30

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury

31

32

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

2020-05-29

Wsparcie zakupu specjalistycznego
sprzętu i wyposażenia obiektów
niezbędnego do skutecznego
prowadzenia akcji ratowniczych

6 471 000,00 zł

6 471 000,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

konkursowy

Oddział Wojewódzki Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

2020-04-30

wsparcie instytucji kultury

2 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

konkursowy

Województwo Kujawsko-Pomorskie

2020-06-28

Inwestycje w zakresie dziedzictwa
kulturowego

5 967 500,00 zł

5 500 000,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

pozakonkursowy

Województwo Kujawsko-Pomorskie

2020-06-28

Imprezy kulturalne

5 500 000,00 zł

5 500 000,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

pozakonkursowy

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Działanie 4.5 Ochrona przyrody

* ogłoszenie i kwota konkursu
uzależnione od decyzji KE w
zakresie zmiany RPO

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT
33

Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej
w ramach ZIT

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

34

Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury
w ramach ZIT

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

35

Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w
ramach ZIT

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku
Oś Priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

36

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa

2020-02-28

Drogi wojewódzkie w miastach
prezydenckich

37

Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa

2020-05-31

Projekty z zakresu opracowania
dokumentacji przedprojektowej i
technicznej dla projektów kolejowych

27 498 636,30 zł

27 498 636,30 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

konkursowy

jednostki samorządu terytorialnego
(miasta prezydenckie) zarządzające
drogami wojewódzkimi

konkurs prowadzony w rundach

7 500 000,00 zł

7 500 000,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

konkursowy

Województwo KujawskoPomorskie/podmioty zarządzające
infrastrukturą kolejową

* Ogłoszenie konkursu uzależnione
od uzgodnień z PKP PLK

ogłoszenie i kwota konkursu
uzależnione od decyzji KE w
zakresie zmiany RPO

Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

38

39

Poddziałanie 6.1.1 Inwestycję w infrastrukturę zdrowotną

Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

2020-02-28

2020-04-30

Inwestyce w infrastrukturę szpitali
wojewódzkich

Inwestycje w infrastrukturę społeczną:
żłobki, kluby dziecięce, infrastruktura
na potrzeby realizacji usług spełcznych
świadczonych w środowisku lokalnym
(w tym min. mieszkania chronione,
wspomagane, placówki opiekuńczowychowawcze do 14 os., inne
placówki wsparcia i opieki) oraz usług
aktywnej integracji

175 905 856,49 zł

123 240 778,74 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

pozakonkursowy

Województwo Kujawsko-Pomorskie

11 170 000,00 zł

11 170 000,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

konkursowy

jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe, kościoły i
związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa
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40

Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów
funkcjonalnych

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. Trwa nabór nr RPKP.06.02.00-IZ-00-04-219/18

Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
41

Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

42

Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia
zawodowego

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT

43

Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów
funkcjonalnych w ramach ZIT

44

Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w
ramach ZIT

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

45

Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia
zawodowego w ramach ZIT

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

46

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. Trwa nabór nr RPKP.06.04.01-IZ-00-04-221/18

2020-06-30

Projekty z zakresu opracowania
dokumentacji przygotowawczej dla
strategicznych projektów
infrastrukturalnych w zakresie
wzmocnienia potencjałów
engogenicznych naszego regionu

2020-06-30

Inwestycje w zakresie rozwoju
potencjałów endogenicznych regionu
wpływających na wzrost zatrudnienia

1 500 000,00 zł

1 500 000,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

konkursowy

Województwo Kujawsko-Pomorskie

26 068 997,00 zł

26 068 997,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

konkursowy

jednostki samorządu terytorialnego,
przedsiębiorstwa

Działanie 6.5 Rozwój potencjałów endogenicznych regionu

47

Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
48

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

49

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

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy
Brak naborów - projekty realizowane w trybie pozakonkursowym

Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie

50

51

52

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

Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

2020-04-30

Wsparcie służące poprawie sytuacji
zawodowej osób zatrudnionych na
umowach krótkoterminowych oraz
pracujących w ramach umów cywilnoprawnych oraz ubogich pracujących

9 679 396,55 zł

Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w
regionie

8 660 512,70 zł WUP - Instytucja Pośrednicząca

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego
53

Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje
opiekuńcze

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku
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konkursowy

Wszystkie podmioty z wyłączeniem
powiatowych urzędów pracy i osób
fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową
na
podstawie przepisów odrębnych

Projekty duże - konkurs
dedykowany projektom o wartości
dofinansowania przekraczającej
100 000 €
Alokacja może ulec zmianie po
rozstrzygnięciu konkursu
RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18

54

Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

55

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

2020-02-28

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

42 727 618,34 zł

42 727 618,34 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

konkursowy

Alokacja w konkursie uzależniona
od decyzji KE w zakresie zmiany
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób
RPO
fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub
Projekty duże - konkurs
oświatową na podstawie przepisów
dedykowany projektom o wartości
odrębnych)
dofinansowania przekraczającej
100 000 €

konkursowy

Ogłoszenie konkursu i alokacja w
konkursie uzależnione od decyzji
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób
KE w zakresie zmiany RPO
fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub
Projekty duże - konkurs
oświatową na podstawie przepisów
dedykowany projektom o wartości
odrębnych)
dofinansowania przekraczającej
100 000 €

konkursowy

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób
Projekty duże - konkurs
fizycznych (nie dotyczy osób
dedykowany projektom o wartości
prowadzących działalność gospodarczą lub
dofinansowania przekraczającej
oświatową na podstawie przepisów
100 000 €
odrębnych)

konkursowy

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób
Projekty duże - konkurs
fizycznych (nie dotyczy osób
dedykowany projektom o wartości
prowadzących działalność gospodarczą lub
dofinansowania przekraczającej
oświatową na podstawie przepisów
100 000 €
odrębnych)

konkursowy

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób
Projekty duże - konkurs
fizycznych (nie dotyczy osób
dedykowany projektom o wartości
prowadzących działalność gospodarczą lub
dofinansowania przekraczającej
oświatową na podstawie przepisów
100 000 €
odrębnych)

konkursowy

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób
Projekty duże - konkurs
fizycznych (nie dotyczy osób
dedykowany projektom o wartości
prowadzących działalność gospodarczą lub
dofinansowania przekraczającej
oświatową na podstawie przepisów
100 000 €
odrębnych)

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie

56

Poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych

57

Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

2020-06-30

Projekty w zakresie wsparcia dostępu
do usług rozwojowych

17 371 004,26 zł

17 371 004,26 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region

58

Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności
zawodowej mieszkańców

59

60

Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej
i profilaktyczne

61

2020-06-30

Projekty w zakresie eliminowania
zdrowotnych czynników ryzyka w
miejscu pracy

2020-05-29

Program redukcji otyłości u osób
dorosłych w województwie kujawskopomorskim

2020-02-17

Profilaktyka raka płuc w
województwie kujawsko-pomorskim

2020-04-30

Program profilaktyki WZW B i C w
województwie kujawsko-pomorskim

9 383 053,35 zł

8 395 363,52 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

35 193 070,59 zł

33 237 900,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

4 262 900,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

8 920 503,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

4 513 658,82 zł

9 969 973,94

Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
62

Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

63

Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku
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Działanie 9.2 Włączenie społeczne

64

2020-06-30

Projekty na rzecz aktywnej integracji

18 642 405,93 zł

17 223 962,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

konkursowy

jednostki samorządu terytorialnego i/lub
ich jednostki organizacyjne (w tym
Projekty duże - konkurs
OPS/PCPR); podmioty wymienione w art.
dedykowany projektom o wartości
3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku
dofinansowania przekraczającej
publicznego i wolontariacie (w tym
100 000 €
organizacje pozarządowe); podmioty
ekonomii społecznej.

konkursowy

jednostki samorządu terytorialnego i/lub
ich jednostki organizacyjne (w tym
Projekty małe - konkurs
OPS/PCPR); podmioty wymienione w art.
dedykowany projektom o wartości
3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku
dofinansowania nie przekraczającej
publicznego i wolontariacie (w tym
100 000 €
organizacje pozarządowe); podmioty
ekonomii społecznej.

konkursowy

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób
Projekty duże - konkurs
fizycznych (nie dotyczy osób
dedykowany projektom o wartości
prowadzących działalność gospodarczą lub
dofinansowania przekraczającej
oświatową na podstawie przepisów
100 000 €
odrębnych).

konkursowy

Projekty duże - konkurs
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób dedykowany projektom o wartości
fizycznych (nie dotyczy osób
dofinansowania przekraczającej
prowadzących działalność gospodarczą lub
100 000 €
oświatową na podstawie przepisów
odrębnych).
Ogłoszenie konkursu uzależnione
od pozytywnej opinii AOTMiT

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

65

66

Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej
sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym

2020-09-30

Projekty na rzecz aktywnej integracji

2020-04-30

Projekty na rzecz włączenia
społecznego
młodzieży objętej sądowym środkiem
wychowawczym lub poprawczym

2020-06-30

Program w zakresie profilaktyki
nadwagi, otyłości i chorób
cywilizacyjnych wśród dzieci i
młodzieży

4 660 600,94 zł

4 902 860,59 zł

4 305 990,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

4 386 770,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

67

Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych

14 159 284,69 zł

12 668 833,67 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

Projekty duże - konkurs
dedykowany projektom o wartości
dofinansowania przekraczającej
100 000 €
68

17 444 498,82 zł

2020-02-28

69

16 475 360,00 zł

Projekty z zakresu usług opiekuńczych
nad osobami potrzebującymi wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Nabór uzależniony od wyniku
renegocjacji RPO WK-P 2014-2020

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

44 797 102,94 zł

konkursowy

42 308 375,00 zł

Schemat 1 -Projekty w ramach
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób
polityki terytorialnej – OSI, ORSG
fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub
oświatową na podstawie przepisów
Projekty duże - konkurs
odrębnych).
dedykowany projektom o wartości
dofinansowania przekraczającej
100 000 €
Nabór uzależniony od wyniku
renegocjacji RPO WK-P 2014-2020
Schemat 2 - Projekty poza polityką
terytorialną

70

2020-09-30

Projekty z zakresu usług opiekuńczych
nad osobami potrzebującymi wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu

2 884 552,94 zł

2 724 300,00 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

konkursowy

Projekty małe - konkurs
dedykowany projektom o wartości
dofinansowania nie przekraczającej
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób
100 000 €
fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub
Nabór uzależniony od wyniku
oświatową na podstawie przepisów
renegocjacji RPO WK-P 2014-2020
odrębnych).
Projekty w ramach polityki
terytorialnej – OSI, ORSG
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Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
71

Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

72

Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja

Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT
73

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

74

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

75

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

76

2020-06-30

Projekty z zakresu wychowania
przedszkolnego

3 606 771,92 zł

3 606 771,92 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

konkursowy

Wszystkie podmioty z wyłaczeniem osób
Projekty małe - konkurs
fizycznych (nie dotyczy osób
dedykowany projektom o wartości
prowadzacych działalność gospodarczą na dofinansowania nie przekraczającej
podstwie przepisów odrębnych)
100 000 €

77

2020-06-30

Projekty z zakresu wychowania
przedszkolnego

5 411 496,70 zł

5 411 496,70 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

konkursowy

Wszystkie podmioty z wyłaczeniem osób
Projekty duże - konkurs
fizycznych (nie dotyczy osób
dedykowany projektom o wartości
prowadzacych działalność gospodarczą na dofinansowania przekraczającej
podstwie przepisów odrębnych)
100 000 €

2020-04-30

Projekty z zakresu wychowania
przedszkolnego w przedszkolach
specjalnych/oddziałów przedszkolnych
świadczących usługi wychowania
przedszkolnego dla dzieci z
niepełnosprawnościami sprzężonymi
dotyczącymi w szczególności wzroku
lub słuchu

4 369 897,38 zł

4 369 897,38 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

konkursowy

Wszystkie podmioty z wyłaczeniem osób
Projekty duże - konkurs
fizycznych (nie dotyczy osób
dedykowany projektom o wartości
prowadzacych działalność gospodarczą na dofinansowania przekraczającej
podstwie przepisów odrębnych)
100 000 €

konkursowy

Projekty małe - konkurs
dedykowany projektom o wartości
Wszystkie podmioty z wyłaczeniem osób
dofinansowania nie przekraczającej
fizycznych (nie dotyczy osób
100 000 €
prowadzacych działalność gospodarczą na
Alokacja może ulec zmianie po
podstwie przepisów odrębnych)
rozstrzygnięciu konkursu nr
RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19

konkursowy

Wszystkie podmioty z wyłaczeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzacych działalność gospodarczą na
podstwie przepisów odrębnych)

Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne

78

79

2020-09-30

Projekty z zakresu realizacji działań na
rzecz kształcenia i rozwijania
kompetencji kluczowych uczniów

2 450 277,11 zł

2 192 353,20 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne

2020-09-30

80

81

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

2020-06-30

Projekty z zakresu realizacji działań na
rzecz kształcenia i rozwijania
kompetencji kluczowych uczniów

Projekty w zakresie poprawy jakości,
efektywności i atrakcyjności
kształcenia zawodowego

5 717 313,25 zł

28 723 980,73 zł

Strona 7

5 115 490,80 zł

27 128 204,02 zł

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzajaca RPO WKP

konkursowy

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

Projekty duże - konkurs
dedykowany projektom o wartości
dofinansowania przekraczającej
100 000 €
Alokacja może ulec zmianie po
rozstrzygnięciu konkursu nr
RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19
Projekty duże - konkurs
dedykowany projektom o wartości
dofinansowania przekraczającej
100 000 €
Alokacja może ulec zmianie po
rozstrzygnięciu konkursów nr
RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19
oraz
RPKP.10.02.03-IZ.00-04-307/19

Działanie 10.3 Pomoc stypendialna

82

Poddziałanie 10.3.1 Stypednia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

83

Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w zakresie przedmiotów zawodowych

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

Działanie 10.4 Edukacja dorosłych
84

Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji
cyfrowych i języków obcych

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

85

Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
86

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

1

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku

Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

2

Kwoty prezentowane w harmonogramie są kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2629 zł. Wartości alokacji na konkurs zamieszczane w ogłoszeniach, podlegają każdorazowo przeliczaniu zgodnie z wykorzystaniem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłaszany jest
dany nabór. W harmonogramie naborów nie przewiduje się urealniania kwot zgodnie z ogłoszeniem.
3

katalog wnioskodawców, którzy mogą otrzymać dofinansowanie może zostać doprecyzowany w kryteriach wyboru projektów po zatwierdzeniu przez Komitet Moniotorujący RPO WK-P 2014-2020
Kurs euro do zł zastosowany do przeliczenia orientacyjnego
budżetu konkursów

4,2629 zł
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