Załącznik do Uchwały Nr 49/1649/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014 r.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2015 r.*,**

Lp.

Nazwa Osi Priorytetowej (OP)

Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego (PI)

Termin
ogłoszenia
naboru

Termin
naboru

1

OP 1 Wzmocnienie innowacyjności i
konkurencyjności gospodarki

PI 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje (…)

II kw. 2015

III kw. 2015

2

OP 1 Wzmocnienie innowacyjności i
konkurencyjności gospodarki

PI 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie
gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie
tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory
przedsiębiorczości

IV kw. 2015

IV kw. 2015

3

OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie

PI 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych

II kw. 2015

IV kw. 2015

5

OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie

PI 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów
IV kw. 2015
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych
mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

IV kw. 2015

6

OP 4 Region przyjazny środowisku

PI 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i
kulturowego

II kw. 2015

III kw. 2015

7

OP 4 Region przyjazny środowisku

PI 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje
II kw. 2015
zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i
rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami

III kw. 2015

8

OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne
kadry

PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (…)

II kw. 2015
I konkurs

III kw. 2015

9

OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne
kadry

PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (…)

II kw. 2015
II konkurs

IV kw. 2015

10

OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne
kadry

PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na II kw. 2015
rzecz zdobywania, umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój I konkurs
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

III kw. 2015

11

OP 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne
kadry

PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na II kw. 2015
rzecz zdobywania, umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój II konkurs
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

III kw. 2015

12

OP 8 Aktywni na rynku pracy

PI 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych
zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku
pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz
wspieranie mobilności pracowników

II kw. 2015

III kw. 2015

13

OP 8 Aktywni na rynku pracy

PI 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp IV kw. 2015
do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego
oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę

IV kw. 2015

14

OP 8 Aktywni na rynku pracy

PI 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do
zmian

II kw. 2015

III kw. 2015

15

OP 8 Aktywni na rynku pracy

PI 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do
zmian

II kw. 2015

II kw. 2015

16

Oś 9 Solidarne społeczeństwo

PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

II kw. 2015

II kw. 2015

17

Oś 9 Solidarne społeczeństwo

PI 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej III kw. 2015
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w
interesie ogólnym

III kw. 2015

18

OP 9 Solidarne społeczeństwo

PI 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w
przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w
celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

III kw. 2015

II kw. 2015

19

OP 10 Innowacyjna edukacja

PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej
edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie
kształcenia i szkolenia

IV kw. 2015
I konkurs

IV kw. 2015

20

OP 10 Innowacyjna edukacja

PI 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej
edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie
kształcenia i szkolenia

IV kw. 2015
II konkurs

IV kw. 2015

21

OP 10 Innowacyjna edukacja

PI 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o
charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup
wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji
siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym
poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji

II kw. 2015

III kw. 2015

22

OP 10 Innowacyjna edukacja

PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb
II kw. 2015
rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu
I konkurs
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w
ścisłej współpracy z pracodawcami

II kw. 2015

23

OP 10 Innowacyjna edukacja

PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb
IV kw. 2015
rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu
II konkurs
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w
ścisłej współpracy z pracodawcami

IV kw. 2015

24

OP10 Innowacyjna edukacja

PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb
II kw. 2015
rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu
III konkurs
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w
ścisłej współpracy z pracodawcami

II kw. 2015

25

OP 11 Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność

PI 9iv Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

III kw. 2015

II kw. 2015

* Szczegółowy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2015 r.
zostanie przygotowany po przyjęciu RPO WKP 2014-2020 w formie decyzji przez KE.
** Uruchomienie poszczególnych naborów wniosków o dofinansowanie projektów będzie uzależnione od:
- wypełnienia warunkowości ex ante dla RPO WKP 2014-2020,
- przygotowania Strategii ZIT dla Bydgoszczy i Torunia i ich obszaru funkcjonalnego oraz innych strategii/planów
dla poszczególnych obszarów zgodnie z RPO WKP 2014-2020,
-określenia w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego szczegółowego
przeznaczenia, warunków, trybu udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis ,
- innych uwarunkowań wynikających z RPO WKP 2014-2020.

