
 
 

Załącznik do Uchwały 

Nr 37/375/2015 

Zarządu Województwa Podlaskiego 

z dnia 21 kwietnia 2015 r. 

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020 (RPOWP 2014-2020)  

Numer 
Działania/ 

Poddziałania w 
SzOOP RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SzOOP 

RPOWP 

Planowana 
data 

ogłoszenia 
konkursu 
i  termin 
naboru 

wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 
państwa jeśli dotyczy 

w zł) 

dodatkowe 
informacje 

Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu 

1.1 EFRR 
Wsparcie na rzecz gospodarki 

opartej na wiedzy 
nie dotyczy 

1.2 EFRR 

Wspieranie transferu wiedzy, 
innowacji, technologii i 

komercjalizacji wyników B+R oraz 
rozwój działalności B+R w 

przedsiębiorstwach 

wrzesień 2015 - 
październik 

2015 
projekt grantowy "bon na badania" 10 mln 

 

1.3 EFRR 
Wspieranie inwestycji w 

przedsiębiorstwach 
listopad 2015 - 
styczeń 2016 

Wdrażanie innowacji w sektorze 
produkcyjnym 

40 mln 
 

1.4 EFRR 
Promocja przedsiębiorczości oraz 

podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa 

lipiec 2015  
(nabór 

otwarty) 
Tereny inwestycyjne 60 mln 

 

1.5 EFRR 

Wspieranie przedsiębiorczości i 
zatrudnienia w gminach, których 
rozwój uwarunkowany jest siecią 

Natura 2000 

nie dotyczy 



Numer 
Działania/ 

Poddziałania w 
SzOOP RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SzOOP 

RPOWP 

Planowana 
data 

ogłoszenia 
konkursu 
i  termin 
naboru 

wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 
państwa jeśli dotyczy 

w zł) 

dodatkowe 
informacje 

OŚ II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

2.1 EFS 

Zwiększanie zdolności 
zatrudnieniowej osób 

pozostających bez zatrudnienia 
oraz osób poszukujących pracy 
przy wykorzystaniu aktywnej 

polityki rynku pracy oraz 
wspieranie mobilności zasobów 

pracy 

lipiec 2015 - 
sierpień 2015 

Programy podnoszące aktywność 

zawodową i zdolność do zatrudnienia, 

obejmujące m.in. następujące działania 

aktywizujące:  

− wsparcie psychologiczno – doradcze,  
− pośrednictwo pracy,  
− poradnictwo zawodowe,  
− warsztaty oraz szkolenia, w tym z 

zakresu technik aktywnego 
poszukiwania pracy i ich 
praktycznego zastosowania, 

− subsydiowanie zatrudnienia,  
− staże, praktyki zawodowe. 

12 mln 
 

2.2 EFS 
Działania na rzecz równowagi 

praca – życie 
lipiec 2015 - 

sierpień 2015 

Udostępnienie usług w zakresie opieki 
nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez 

tworzenie nowych miejsc opieki 
21 mln 

 

2.3 EFS 
Wspieranie powstawania 

i rozwoju podmiotów 
gospodarczych 

wrzesień 2015 - 
październik 

2015 

Bezzwrotne wsparcie dla osób 
zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej 
13 mln 

 

2.4 EFS 
Adaptacja pracowników, 

przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian 

listopad 2015 - 
grudzień 2015 

Wsparcie dla osób zwolnionych, 
przewidzianych do zwolnienia lub 
zagrożonych zwolnieniem z pracy z 
przyczyn dotyczących zakładu pracy, 
realizowane w formie tworzenia i 
wdrażania programów typu  
outplacement 

4,8 mln 
 

2.5 EFS Aktywne i zdrowe starzenie się 
nie dotyczy 
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OŚ III: Kompetencje i kwalifikacje 

3.1/ 3.1.1 EFS 

Kształcenie i edukacja/ 
Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej. 

październik 
2015 - listopad 

2015 

Upowszechnianie wysokiej jakości 
wychowania przedszkolnego 

15 mln 
 

3.1/3.1.2 EFS 

Kształcenie i edukacja / 
Wzmocnienie atrakcyjności i 
podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej w zakresie 
kształcenia ogólnego, 

ukierunkowanej na rozwój 
kompetencji kluczowych. 

wrzesień 2015 - 
październik 

2015 

Rozwój kompetencji kluczowych oraz 
rozwijanie indywidualnego podejścia do 

ucznia 
Uzupełnienie kompetencji kadry 

pedagogicznej na rzecz poprawy jakości 
kształcenia ogólnego 

16 mln 
 

3.2/3.2.1 EFS 

Kształtowanie i rozwój 
kompetencji kadr regionu / 

Rozwój kompetencji językowych i 
TIK oraz wsparcie wybranych 

form kształcenia ustawicznego 
zgodnie z potrzebami regionalnej 

gospodarki 

listopad 2015- 
grudzień 2015 

Projekty grantowe (tzw. „bon na szkolenie”) 
obejmujące: 
1. szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, 
które z własnej inicjatywy są zainteresowane 
rozwijaniem kompetencji w zakresie TIK i języków 
obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności poprzez kursy 
kompetencji ogólnych 
2. rozwijanie kompetencji i umiejętności osób 
dorosłych istotnych z punktu widzenia 
funkcjonowania na rynku pracy, w celu nabycia lub 
zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu 
wykształcenia, poprzez studia podyplomowe  
3. poradnictwo edukacyjno-zawodowe skierowane 
do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są 
zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie 
diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia 
odpowiedniej oferty edukacyjnej. 

10 mln 

 

3.2/3.2.2 EFS 

Kształtowanie i rozwój 
kompetencji kadr regionu / 

Pozaszkolne formy kształcenia 
dorosłych 

Projekty grantowe (tzw. bon na szkolenie) 
dotyczące pozaszkolnych formy kształcenia 
dorosłych, takie jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe 
i kursy umiejętności zawodowych 

5 mln 

3.3 EFS 
Kształcenie zawodowe młodzieży 

na rzecz konkurencyjności 
lipiec 2015 

(nabór 
staże zawodowe i praktyki 20 mln 

 



Numer 
Działania/ 
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podlaskiej gospodarki otwarty) 

OŚ IV: Poprawa dostępności transportowej 

4.1 EFRR Mobilność regionalna 
nie dotyczy 

4.2 EFRR Infrastruktura kolejowa 

OŚ V: Gospodarka niskoemisyjna 

5.1 EFRR 
Energetyka oparta na 

odnawialnych źródłach energii 

październik 
2015 - listopad 

2015 

pełny zakres działania w trybie 
zaprojektuj i wybuduj 

50 mln 
 

5.2 EFRR 
Efektywność energetyczna w 

przedsiębiorstwach 
nie dotyczy 

5.3/5.3.1 EFRR 

Efektywność energetyczna w 
sektorze mieszkaniowym i 
budynkach użyteczności 
publicznej / Efektywność 

energetyczna w budynkach 
publicznych w tym budownictwo 

komunalne 

wrzesień 2015 - 
październik 

2015 

głęboka modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej  i 

budownictwa komunalnego (budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych ) 

40 mln 
 

5.3/5.3.2 EFRR 

Efektywność energetyczna w 
sektorze mieszkaniowym i 
budynkach użyteczności 
publicznej / Efektywność 
energetyczna w sektorze 

mieszkaniowym 

nie dotyczy 

5.4 EFRR Strategie niskoemisyjne nie dotyczy 

OŚ VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami 

6.1 EFRR 
Efektywny system 

gospodarowania odpadami 
nie dotyczy 
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dodatkowe 
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6.2 EFRR Ochrona wody i gleby 
listopad 2015 

(nabór 
otwarty) 

kompleksowe wsparcie gospodarki 
wodno-ściekowej - zaprojektuj i wybuduj 

60 mln 
 

6.3 EFRR 
Ochrona zasobów bio- 

i georóżnorodności oraz 
krajobrazu 

lipiec 2015 - 
sierpień 2015 

dokumenty planistyczne oraz budowa i 
odbudowa infrastruktury związanej z 
ochroną i przywróceniem właściwego 

stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków 
(pilotaż) 

5 mln 
 

OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

7.1 EFS 
Rozwój działań aktywnej 

integracji 
sierpień 2015 - 
wrzesień 2015 

Programy na rzecz integracji osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz ich 
otoczenia ukierunkowane na aktywizację 
społeczno-zawodową wykorzystującą 
instrumenty aktywizacji społecznej, 
zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej 
wraz z działaniami o  charakterze 
środowiskowym  

30 mln 

 Planowane jest 
wyodrębnienie 

kwoty alokacji w 
wysokości 
15 mln zł  

na projekty, w 
których liderem 
będą Instytucje 

pomocy społecznej 
(OPSy, PCPRy) 

7.2 EFS Rozwój usług społecznych nie dotyczy 

7.3 EFS 

Wzmocnienie roli ekonomii 
społecznej w rozwoju społeczno – 

gospodarczym województwa 
podlaskiego 

lipiec 2015 - 
sierpień 2015 

Realizowane przez Ośrodki Wsparcia 
Ekonomii Społecznej  działania 

wspierające rozwój ekonomii społecznej 
24 mln 

 

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 

8.1 EFRR 
Rozwój usług publicznych 

świadczonych drogą 
elektroniczną 

nie dotyczy 

8.2 EFRR 
Uzupełnienie deficytów w 

zakresie infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej 

nie dotyczy 



Numer 
Działania/ 
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w zł) 
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8.3 EFRR 
Ochrona dziedzictwa 

kulturowego 
grudzień 2015 - 

styczeń 2016 
pełny zakres działania 40 mln 

 

8.4 EFRR Infrastruktura społeczna nie dotyczy 

8.5 EFRR Rewitalizacja nie dotyczy 

8.6 EFRR 
Inwestycje na rzecz rozwoju 

lokalnego 
nie dotyczy 

OŚ IX: Rozwój lokalny 

nie dotyczy 

 


