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Lp.
Numer i nazwa 

Działania/Poddziałania
Planowany termin naboru Wnioskodawcy Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w ramach 

konkursów 

EFRR/EFS*

w  zł

*kwota ta może się zmniejszyć ze względu na 

dostępność wolnych środków (w tym 

zabezpieczenie projektów w procedurze 

odwoławczej)

Orientacyjna kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w ramach 

konkursów 

EFRR/EFS 

w euro*                                                                     

*PODSTAWĄ DO OGŁOSZENIA NABORU JEST 

KWOTA WYRAŻONA W EURO

kategoria 

interwencji

Instytucja ogłaszająca 

konkurs
Dodatkowe informacje

1
Poddziałanie 1.2.1 - konkurs 

horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:                                                 

30 czerwca 2021 r.                 

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:  

2 sierpnia 2021 r.   

• jednostki samorządu terytorialnego;

• IOB, w tym organizacje pozarządowe.

1.2.C b Usługi dla przedsiębiorstw - projekty grantowe: 

wsparcie MSP poprzez instrument typu „bon na innowacje” 
29 829 128   6 648 641 64 DIP

Konkurs będzie skierowany do beneficjentów - 

grantodawców oraz grantobiorców z obszaru 

całego województwa.

2
Poddziałanie 1.3.1 - konkurs 

horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:                                                 

8 stycznia 2021 r.                 

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:  

 8 lutego 2021 r.   

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia;

• jednostki organizacyjne jst;

• specjalne strefy ekonomiczne (SSE);

• instytucje otoczenia biznesu (IOB);

• uczelnie/szkoły wyższe;

• lokalne grupy działania (LGD).

1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców:

- budowa / rozbudowa / przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu 

przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi 

wewnętrzne itp.);

- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

70 886 700   15 800 000 72 DIP

Konkurs skierowany do beneficjentów z 

całego województwa (bez demarkacji na OSI i 

ZIT)

3 Poddziałanie 1.3.4 - ZIT AW

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:                                                 

30 sierpnia 2021 r.                 

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:  

30 września 2021 r.   

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia                                                                                                   

• jednostki organizacyjne jst                                                                                              

• specjalne strefy ekonomiczne (SSE)                                                                          

• instytucje otoczenia biznesu (IOB

1.3.A Przygotowanie terenów inwestycyjnych 4 015 418   895 000 72 ZIT AW
Nabór dla beneficjentów realizujących 

przedsięwzięcia na terenie ZIT AW

4
Poddziałanie 1.5.1 - konkurs 

horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:                                                 

31 maja 2021 r.                 

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:  

30 czerwca 2021 r.   

• MŚP 1.5.D. Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 39 772 172   8 864 855 1, 67, 69 DIP

Konkurs dotyczy wsparcia inwestycyjnego - 

wyłącznie zakup ruchomych środków trwałych 

i wartości niematerialnych i prawnych.

5 Poddziałanie 1.5.2 - ZIT AW

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:                                                 

6 lipca 2021 r.                 

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:  

 10 sierpnia 2021 r.  

• MŚP

• zgrupowania i partnerstwa MŚP
1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP 3 965 967   883 978 1, 67, 69 ZIT AW

Nabór dla beneficjentów realizujących 

przedsięwzięcia na terenie ZIT AW. Konkurs 

dopuszczający jedynie zakup ruchomych 

środków trwałych i wartości niematerialnych i 

prawnych

6
Poddziałanie 10.2.1 - konkurs 

horyzontalny

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:                                                 

21 czerwiec 2021 r.                 

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:  

7 lipiec 2021 r.   

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 

• organizacje pozarządowe; 

• organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły 

podstawowe i ponadpodstawowe

• 10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 

rynku pracy

• 10.2.D. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na 

kolejny etap kształcenia

• 10.2.E. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

24 567 946   5 475 971 115 IZ RPO WD
Konkurs skierowany do beneficjentów z 

całego województwa 

173 037 330 38 568 445

148 469 385 33 092 474

24 567 946 5 475 971

ogółem

EFRR

EFS

W pozostałych działaniach nie przewiduje się naborów w trybie konkursowym w 2021 roku.

OŚ PRIORYTETOWA 10 EDUKACJA

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP 

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM 

DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020  

NA ROK 2021

Działanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości

Załącznik do Uchwały nr 3863/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 czerwca 2021 r.                                               

OŚ PRIORYTETOWA 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa


