Załącznik do Uchwały nr 4201/2017
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na 2017 rok1 (wersja sierpień 2017)

Numer i nazwa Osi Priorytetowej/
Działania/Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Wsparcie infrastruktury badawczej zgodnie z definicją „infrastruktury
badawczej” z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014
Wsparcie infrastruktury wrzesień roku w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie
Działanie 1.1
B+R w sektorze nauki
2017 r. przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje
polegające na wyposażeniu w aparaturę badawczą i/lub budowie,
przebudowie lub unowocześnieniu obiektu budowlanego.
1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego
zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczoWzmocnienie potencjału
rozwojowych.
innowacyjnego
grudzień 2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych
Działanie 1.2
przedsiębiorstw
2017 r. i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii
Wielkopolski
demonstracyjnej.
3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych
wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności
intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).
Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
Zapewnienie przedsiębiorstwom w początkowej fazie działalności (do 24
Poddziałanie
Wsparcie inkubacji
wrzesień miesięcy) usług potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa (w tym
1.3.1
przedsiębiorstw
2017 r. np.: udostępnienie infrastruktury, powszechne usługi okołobiznesowe,
usługi doradcze, usługi specjalistyczne ) oraz wsparcie inwestycyjne na zakup
1
2

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów w
ramach
konkursu (w zł)2

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

90 000 000,00

UMWW

150 000 000,00

UMWW

15 000 000,00

UMWW

Dodatkowe
informacje

Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej WRPO http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
Dotyczy kwot Europejskiego Funduszu Społecznego/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Poddziałanie
1.3.2
Poddziałanie
1.3.3

Poddziałanie
1.3.4

Działanie 1.4

Poddziałanie
1.4.1

Poddziałanie
1.4.2
Działanie 1.5
Poddziałanie
1.5.1
Poddziałanie
1.5.2

Poddziałanie
1.5.3

środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w modelu
popytowym bezpośrednim dla usług inkubacji.
Rozwój potencjału i poprawa jakości specjalistycznych usług oraz
infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji
przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Poprawa jakości usług na
wrzesień
rzecz inkubacji
50 000 000,00
UMWW
2017 r.
przedsiębiorstw
Infrastruktura na rzecz
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.
UMWW
rozwoju gospodarczego
Wsparcie
przedsiębiorczości i
infrastruktury na rzecz
W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
rozwoju gospodarczego
w ramach ZIT dla MOF
Poznania
Internacjonalizacja gospodarki regionalnej
Kompleksowe wsparcie
rozwoju działalności
przedsiębiorstw na
rynkach zagranicznych
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.
UMWW
dla przedsiębiorstw
posiadających plan
rozwoju eksportu
Promocja gospodarcza
W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
regionu
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Instrumenty finansowe
podnoszące
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.
UMWW
konkurencyjność MŚP
Wzmocnienie
konkurencyjności
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.
UMWW
kluczowych obszarów
gospodarki regionu
Podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez:
Wzrost konkurencyjności
a) modyfikacje procesów technologiczno-produkcyjnych pod kątem
przedsiębiorstw poprzez czerwiec efektywności energetycznej (przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie
60 000 000,00
UMWW
poprawę efektywności
2017 r. energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku
energetycznej
energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy
zarządzania energią,
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b) kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności
przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjnousługowe),
c) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych.
Typy projektów a) i b) są obowiązkowym elementem projektu. Typ projektu
c) to element dodatkowy.
OŚ PRIORYTETOWA 2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Działanie 2.1
Rozwój elektronicznych usług publicznych
Poddziałanie
2.1.1.

Rozwój elektronicznych
usług publicznych

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Poddziałanie
2.1.2.

Cyfryzacja geodezyjnych
rejestrów publicznych

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Rozwój elektronicznych
usług publicznych w
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.
ramach ZIT dla Rozwoju
AKO
OŚ PRIORYTETOWA 3. ENERGIA
Działanie 3.1
Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do
wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z
ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z
wykorzystaniem energii wiatrowej - do 5 MWe,
2. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do
wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym (wraz
Wytwarzanie energii z
Poddziałanie
czerwiec
z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z
odnawialnych źródeł
3.1.1
2017 r.
wykorzystaniem energii słonecznej - do 2 MWe/MWth,
energii
3. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do
wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z
ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z
wykorzystaniem biomasy - do 5 MWth,
4. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do
wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z
Poddziałanie
2.1.3.

UMWW

90 000 000,00

W Poddziałaniu
przewiduje się także
zastosowanie trybu
pozakonkursowego
W Poddziałaniu
przewiduje się także
zastosowanie trybu
pozakonkursowego
W Poddziałaniu
przewiduje się także
zastosowanie trybu
pozakonkursowego

UMWW
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Poddziałanie
3.1.2
Działanie 3.2
Poddziałanie
3.2.1

Poddziałanie
3.2.2

Poddziałanie
3.2.3

ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z
wykorzystaniem energii wodnej - do 5 MWe,
5. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do
wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z
ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z
wykorzystaniem energii geotermalnej - do 2MWth,
6. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do
wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z
ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z
wykorzystaniem biogazu - do 1 MWe.
Budowa oraz przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek
Dystrybucja energii z
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego
wrzesień
odnawialnych źródeł
Systemu Elektroenergetycznego – projekty realizowane przez OSD
2017 r.
energii
(operatorów systemu dystrybucyjnego) dotyczące sieci dystrybucyjnej o
napięciu SN i nn (poniżej 110kV).
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Kompleksowa
modernizacja
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.
energetyczna budynków
użyteczności publicznej
Kompleksowa
modernizacja
energetyczna budynków
użyteczności publicznej i
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.
wielorodzinnych
budynków mieszkalnych
– instrumenty finansowe
Termomodernizacja budynków publicznych: audyty energetyczne oraz
kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na
Poprawa efektywności
energooszczędne w zakresie związanym m.in. z: ociepleniem obiektu,
energetycznej w sektorze czerwiec
wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
publicznym w ramach ZIT
2017 r.
przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do
dla MOF Poznania
źródła ciepła), przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją
OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacją systemów
chłodzących, w tym również z OZE.

15 000 000,00

UMWW

UMWW

UMWW

24 000 000,00

UMWW/
Związek ZIT
Poznań
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Poddziałanie
3.2.4
Działanie 3.3

Poddziałanie
3.3.1

W ramach działania wsparcie uzyskają projekty zgodne z Planem
gospodarki niskoemisyjnej dla danego obszaru lub innym dokumentem
kwiecień
równoważnym. Zakłada się realizację projektów polegających na
2017 r.
kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków
użyteczności publicznej z terenu AKO.
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
Projekty zgodne z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI
Ośrodków Subregionalnych
Projekty składające się co min. z 2 elementów wskazanych w pkt. 1-5 oraz
elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 6.
1. Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego.
2. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury
transportu publicznego, w tym np.:
 sieci tramwajowych, sieci autobusowych (układu torowego na trasach,
pętlach, bocznicach, zajezdniach, uzupełnienia istniejącego układu
wydzielonych pasów dla autobusów, wyposażenia dróg w zjazdy,
zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe dla komunikacji
miejskiej),
 zajezdni tramwajowych i autobusowych, przystanków, wysepek, a
także urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
 parkingów typu P&R, B&R,
Inwestycje w obszarze
wrzesień
 zintegrowanych centrów przesiadkowych,
transportu miejskiego
2017 r.
 zapewnienie dróg dostępu do przystanków, centrów przesiadkowych
itp.,
 pasów ruchu dla rowerów.
3. Budowa systemów zarządzania i organizacji ruchu oraz ich elementów
(np. Inteligentne Systemy Transportowe, tworzenie systemów i działań
technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej,
zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki (w tym np. systemy
dystrybucji i identyfikacji biletów, elektroniczne tablice informacyjne,
wspólny bilet).
4. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów, w tym
łączących miasta i ich obszary funkcjonalne ściśle powiązanymi z
systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami
przesiadkowymi) oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej
(publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe
zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów
Poprawa efektywności
energetycznej w sektorze
publicznym w ramach ZIT
dla rozwoju AKO

9 000 000,00

11 582 891,36

UMWW/
Związek ZIT
AKO

UMWW
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Poddziałanie
3.3.2

Poddziałanie
3.3.3

Poddziałanie
3.3.4

publicznych/miejskich, itp.)
5. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub
modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego
energooszczędności, przy spełnieniu wymagań technicznych
dotyczących oświetlenia dróg zawartych we właściwych normach
dotyczących oświetlenia drogowego
6. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące transportu publicznego,
rowerowego i pieszego (wyłącznie jako element projektu składającego
się z min. 2 elementów wskazanych w pkt. 1-5)).
Wsparcie sieci ciepłowniczych i chłodniczych, wynikających z planów
gospodarki niskoemisyjnej m.in.
1. Przebudowa lub modernizacja wraz z ewentualną budową, rozbudową
sieci ciepłowniczych i chłodniczych spełniających wymogi „efektywnego
Inwestycje w sieci
wrzesień
systemu ciepłowniczego i chłodniczego” w celu przyłączenia nowych
ciepłownicze i chłodnicze
2017 r.
odbiorców do sieci o skali regionalnej.
2. Modernizacja sieci cieplnej i chłodniczej w celu redukcji strat energii w
procesie dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie systemów
zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą.
I typ
luty 2017 r. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz działania towarzyszące zgodne ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO 2014+.
I typ
czerwiec
Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz działania towarzy2017 r.
Wspieranie strategii
szące zgodne ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO 2014.
niskoemisyjnych w tym
I typ
mobilność miejska w
wrzesień
Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz działania towarzyramach ZIT dla MOF
2017 r.
szące zgodne ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO 2014+
Poznania
II typ
Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania
sierpień
towarzyszące (parkingi B&R, energooszczędne oświetlenie, informacja i
2017 r.
promocja) zgodne ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO
2014+
Wspieranie strategii
W ramach tego działania, wszystkie projekty dotyczące zrównoważonej
niskoemisyjnych w tym
mobilności miejskiej, w tym transportu publicznego powinny uwzględniać
mobilność miejska w
luty 2017 r. szersze podejście, wpisując się w odnoszące się do zagadnień
ramach ZIT dla Rozwoju
niskoemisyjności strategie miejskie lub dla obszarów aglomeracyjnych
AKO
kompleksowe Plany Gospodarki Niskoemisyjnej lub dokumenty

40 000 000,00

50 000 000,00

150 000 000,00

80 000 000,00

UMWW

UMWW/
Związek ZIT
Poznań
UMWW/
Związek ZIT
Poznań
UMWW/
Związek ZIT
Poznań

12 000 000,00

UMWW/
Związek ZIT
Poznań

72 000 000,00

UMWW/
Związek ZIT
AKO

W Poddziałaniu
przewiduje się także
zastosowanie trybu
pozakonkursowego
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równoważne. Realizowane będą projekty, w zakres rzeczowy których
wejdą m.in. działania związane z:
- zakupem ekologicznych/niskoemisyjnych autobusów dla transportu
publicznego oraz inwestycjami związanymi z zapewnieniem odpowiedniej
infrastruktury wynikającej z danego źródła zasilania pojazdów, np. zakup
ładowarek do szybkiego ładowania baterii autobusów elektrycznych,
- budową, przebudową, rozbudową i modernizacją infrastruktury
transportu publicznego, w tym np.:
• sieci autobusowych - wyposażenia dróg w zjazdy, zatoki autobusowe i
inne urządzenia drogowe dla komunikacji miejskiej,
• przystanków, wysepek oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
• zintegrowanych węzłów/ centrów przesiadkowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną,
• zapewnieniem dróg dostępu do węzłów przesiadkowych i przystanków,
• parkingów P&R i B&R oraz pasów ruchu dla rowerów,
- budową inteligentnych systemów zarządzania i organizacji ruchu na
terenie miasta, wdrożeniem inteligentnego systemu transportowego (ITS),
zakupem i montażem urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji
publicznej,
- systemy dystrybucji i identyfikacji biletów (biletomatów) oraz
elektroniczne tablice informacyjne wraz z oprogramowaniem, wspólny
bilet aglomeracyjny,
- ograniczeniem korzystania z samochodów na rzecz przyjaznych
środowisku form transportu: roweru, środków komunikacji miejskiej,
poruszania się pieszo (budową, przebudową i modernizacją dróg dla
rowerów/ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą uzupełniającą,
rowerową typu kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w
ciągach ścieżek rowerowych, punkty, stacje napraw rowerów),
- budową systemu tras/dróg dla rowerów łączących miasta i ich obszar
funkcjonalny, ścisłe powiązanie projektowanych dróg rowerowych z
punktami przesiadkowymi i innymi elementami transportu publicznego,
- wymianą oświetlenia ulicznego/drogowego na bardziej efektywne
energetycznie, w tym oparte na odnawialnych źródłach energii (energia
słoneczna) lub modernizacją oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia
jego energooszczędności,
- działaniami informacyjno-promocyjnymi dotyczącymi transportu
publicznego, rowerowego i pieszego.
W ramach przedmiotowego działania realizowane będą wyłącznie projekty
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składające się z co najmniej 2 elementów inwestycyjnych wskazanych
powyżej oraz elementu dotyczącego informacji i promocji. Wnioskodawcy
w swoich przedsięwzięciach zobowiązani będą w inwestycjach w
infrastrukturę, czy w tabor transportu publicznego uwzględnić działania
„miękkie”, tj. promować korzystanie z komunikacji zbiorowej,
niezmotoryzowanej lub rowerowej.
OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO
Działanie 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych
Projekty mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem
powodziowym, zgodnie z mapami ryzyka powodziowego (wały
Ochrona obszarów ze
Poddziałanie
grudzień przeciwpowodziowe, budowle wałowe): wykonanie nowych obiektów,
średnim ryzykiem
4.1.1
2017 r.
kompleksowe remonty, przebudowa, rozbudowa, odbudowa istniejących
powodziowym
obiektów (dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych i
standardów technicznych).
Projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub
zachowanie retencji (w tym: projekty w zakresie podpiętrzania
marzec
jezior/stawów naturalnych, projekty w zakresie budowy sztucznych
2017 r.
zbiorników wodnych oraz budowy piętrzeń w celu zwiększenia retencji
korytowej) - realizowane wyłącznie na terenie województwa.
Poddziałanie
Mała retencja
4.1.2
Projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub
zachowanie retencji (w tym: projekty w zakresie podpiętrzania
grudzień
jezior/stawów naturalnych, projekty w zakresie budowy sztucznych
2017 r.
zbiorników wodnych oraz budowy piętrzeń w celu zwiększenia retencji
korytowej) - realizowane wyłącznie na terenie województwa.
Projekty realizowane w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców dotyczące
zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami
grudzień
pogodowymi i ich następstwami (zagospodarowanie wód opadowych i
2017 r.
wody zgromadzonej w śniegu poprzez systemy zbierania, retencjonowania
Zabezpieczenie obszarów
oraz detencjonowania (opóźnienia, spowolnienia odpływu).
miejskich przed
Poddziałanie
Projekty zgodne z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI
niekorzystnymi
4.1.3
Ośrodków Subregionalnych
zjawiskami pogodowymi
Projekty realizowane w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców dotyczące
i ich następstwami
czerwiec
zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami
2017 r.
pogodowymi i ich następstwami (zagospodarowanie wód opadowych i
wody zgromadzonej w śniegu poprzez systemy zbierania, retencjonowania
oraz detencjonowania (opóźnienia, spowolnienia odpływu).
Poddziałanie
Wsparcie systemów
grudzień Projekty dot. wsparcia systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i

15 000 000,00

UMWW

80 000 000,00

UMWW

80 000 000,00

UMWW

3 000 000,00

UMWW

3 425 209,60

UMWW

2 000 000,00

UMWW
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4.1.4

Poddziałanie
4.1.5

Działanie 4.2

Poddziałanie
4.2.1

oceny ryzyka wystąpienia
powodzi i zarządzania
tym ryzykiem,
wczesnego ostrzegania
i prognozowania
zagrożeń

2017 r.

grudzień
2017 r.

Wsparcie systemu
ratownictwa chemiczno
– ekologicznego i służb
ratowniczych na
wypadek wystąpienia
zjawisk katastrofalnych
lub poważnych awarii
Gospodarka odpadami

Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz
uzupełnianie istniejących

780 000,00

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.

wrzesień
2017 r.

Działanie 4.3

Usuwanie i unieszkodligrudzień
wianie wyrobów
2017 r.
zawierających azbest
Gospodarka wodno - ściekowa

Poddziałanie
4.3.1

Gospodarka wodno –
ściekowa

Poddziałanie
4.2.2

zarządzania tym ryzykiem, rozwój systemów monitorowania, wczesnego
ostrzegania i prognozowania zagrożeń - projekty realizowane wyłącznie na
terenie województwa.
Projekty zgodne z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI
Ośrodków Subregionalnych
Projekty dot. wsparcia systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i
zarządzania tym ryzykiem, rozwój systemów monitorowania, wczesnego
ostrzegania i prognozowania zagrożeń - projekty realizowane wyłącznie na
terenie województwa.

wrzesień
2017 r.

UMWW

UMWW

Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki
odpadami oraz projekty służące uzupełnieniu istniejących systemów
gospodarki odpadami o wszelkie nie-zbędne dla osiągnięcia
kompleksowości elementy, w tym:
- projekty dot. systemów selektywnej zbiórki odpadów;
- projekty dot. Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK);
- projekty dot. budowy, rozbudowy i modernizacji zakładów
zagospodarowania odpadów;
- projekty dot. budowy punktów przeładunkowych odpadów;
- projekty dot. rekultywacji składowisk lub ich wydzielonych części
przewidzianych do zamknięcia w zakresie zgodnym z zakresem określonym
w decyzji o zamknięciu, jako element kompleksowego projektu

90 000 000,00

UMWW

Projekty dot. usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest,
realizowane przez jst i ich związki.

4 000 000,00

UMWW

Projekty w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM, ujęte w
KPOŚK oraz wynikające z Master planu dla dyrektywy ściekowej,
dotyczące:

80 000 000,00

UMWW
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Poddziałanie
4.3.1

Gospodarka wodno –
ściekowa

Poddziałanie
4.3.2

Gospodarka wodno –
ściekowa w ramach ZIT
dla rozwoju AKO

- budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych (w
tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych),
- budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział
sieci ogólnospławnej),
- budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jako uzupełnienie
w/w zadań, przy czym koszty związane z budową i modernizacją systemów
zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50% kosztów całkowitych
inwestycji. Projekty dotyczące budowy sieci wodociągowej otrzymają
wsparcie wyłącznie w zakresie zgodnym z ustawą Prawo wodne (tj. przy
jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej).
Projekty zgodne z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI
Ośrodków Subregionalnych
Projekty w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM, ujęte w
KPOŚK oraz wynikające z Master planu dla dyrektywy ściekowej,
dotyczące:
- budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych (w
tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych),
lipiec 2017 - budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział
r.
sieci ogólnospławnej),
- budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jako uzupełnienie
w/w zadań, przy czym koszty związane z budową i modernizacją systemów
zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50% kosztów całkowitych
inwestycji. Projekty dotyczące budowy sieci wodociągowej otrzymają
wsparcie wyłącznie w zakresie zgodnym z ustawą Prawo wodne (tj. przy
jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej).
Projekty w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM ujętych w
KPOŚK oraz wynikających z Master planu dla dyrektywy ściekowej,
dotyczących:
- budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych (w
tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych),
październik
- budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział
2017 r.
sieci ogólnospławnej),
- budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jako uzupełnienie
w/w zadań, przy czym koszty związane z budową i modernizacją systemów
zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50% kosztów całkowitych
inwestycji.

46 100 791,80

UMWW

10 000 000,00

UMWW/
Związek ZIT
AKO
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Działanie 4.4

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Poddziałanie
4.4.1

Inwestycje w obszarze
dziedzictwa kulturowego
regionu

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Poddziałanie
4.4.2

Wydarzenia kulturalne

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Poddziałanie
4.4.3

Zachowanie, ochrona,
promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego
i kulturowego w ramach
ZIT dla MOF Poznania

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.

UMWW/
Związek ZIT
Poznań

Poddziałanie
4.4.4

Zachowanie, ochrona,
promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego
i kulturowego w ramach
ZIT dla rozwoju AKO

Projekty dotyczące:
1. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja,
zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz
obszarów zabytkowych.
2. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie
instytucji kultury.
3. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja,
zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów
poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych.
4. Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa
kulturowego i obiektów zabytkowych.
październik 5. Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie
2017 r.
muzealiów, archiwaliów, starodruków i innych zabytków ruchomych
jako integralne elementy szerszego projektu infrastrukturalnego.
6. Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem jako część
szerszego projektu infrastrukturalnego.
7. Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym
(wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego).
Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów
atrakcyjnych
kulturowo
(wyłącznie
jako
element
projektu
infrastrukturalnego). Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem
aplikacji i usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki
związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element projektu
infrastrukturalnego).

2 058 562,75

W Poddziałaniu
przewiduje się także
zastosowanie trybu
pozakonkursowego

UMWW/
Związek ZIT
AKO
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Działanie 4.5
Poddziałanie
4.5.1

Poddziałanie
4.5.2

Ochrona przyrody
Ochrona gatunków i
siedlisk przyrodniczych
na obszarach parków
krajobrazowych i
rezerwatów przyrody
Opracowywanie planów
ochrony dla obszarów
cennych przyrodniczo

grudzień
2017 r.

Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków
krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach
Natura 2000).

9 000 000,00

UMWW

grudzień
2017 r.

Opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (dot.
parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody).

3 000 000,00

UMWW

9 000 000,00

UMWW

14 000 000,00

UMWW

170 000 000,00

UMWW

135 000 000,00

UMWW

Poddziałanie
4.5.3

Ochrona różnorodności
biologicznej

grudzień
2017 r.

Poddziałanie
4.5.4

Edukacja ekologiczna

grudzień
2017 r.

Projekty dotyczące ochrony różnorodności biologicznej w obrębie banków
genowych, ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych, ośrodków
rehabilitacji zwierząt i ogrodów dendrologicznych na obszarach miejskich i
pozamiejskich w oparciu o rodzime gatunki. Projekty związane z ochroną
zasobów przyrodniczych wraz z działaniami promocyjno – informacyjnymi
wykorzystującymi lokalne zasoby przyrodnicze (działania realizowane na
obszarach innych niż parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty
przyrody i obszary NATURA 2000).
Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony
środowiska.
Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących
działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

OŚ PRIORYTETOWA 5. TRANSPORT
Działanie 5.1

Infrastruktura drogowa regionu

Poddziałanie
5.1.1

Wzmocnienie
regionalnego układu
powiązań drogowych
(drogi wojewódzkie,
będące w zarządzie
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego oraz
drogi, których realizacja
wynika ze Strategii ZIT
lub Mandatów
Terytorialnych OSI)

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich,
skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.
2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść
drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą
marzec
towarzyszącą.
2017 r.
3. Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach
wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
4. Wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach,
systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową
(wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).
1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich,
październik
skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą
2017 r.
towarzyszącą.
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grudzień
2017 r.

Poddziałanie
5.1.2
Poddziałanie
5.1.3

Poddziałanie
5.1.4
Działanie 5.2
Poddziałanie
5.2.1

Wzmocnienie regionalnego układu powiązań
drogowych (drogi
powiatowe i gminne)
Infrastruktura drogowa
regionu w ramach ZIT
dla MOF Poznania

57 900 000,97

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.

UMWW

UMWW

W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Infrastruktura drogowa
regionu w ramach ZIT dla
rozwoju AKO
Transport kolejowy
Modernizacja
regionalnego układu
kolejowego oraz

2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść
drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.
3. Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach
wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
4. Wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach,
systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową
(wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).
Projekty zgodne z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI
Ośrodków Subregionalnych
1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich,
skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.
2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść
drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.
3. Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach
wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
4. Wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach,
systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową
(wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).

W Poddziałaniu
UMWW/ przewiduje się
Związek ZIT zastosowanie trybu
AKO
pozakonkursowego

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.

wrzesień
2017 r.

Budowa, modernizacja, rehabilitacja i rewitalizacja kolejowej
infrastruktury dworcowej i przystanków kolejowych poza siecią TEN-T

20 000 000,00

UMWW

W Poddziałaniu
przewiduje się także
zastosowanie trybu
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poprawa stanu
infrastruktury
dworcowej
Poddziałanie
5.2.2

Tabor kolejowy dla
regionalnych przewozów
pasażerskich

OŚ PRIORYTETOWA 6. RYNEK PRACY
Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych i
Działanie 6.1 poszukujących pracy projekty realizowane
przez PSZ

Działanie 6.2

pozakonkursowego

Aktywizacja zawodowa

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.

UMWW

W Poddziałaniu
przewiduje się także
zastosowanie trybu
pozakonkursowego

W Działaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

sierpień
2017 r.

1. Instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.:
 identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym
diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia
zawodowego oraz opracowanie lub aktualizację dla każdego
uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania;
 pośrednictwo pracy;
 poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania
pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących,
powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia
(w tym mentoring);
 staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych;
 szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji
zawodowych;
 warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych;
 dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca
szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych;
 subsydiowanie zatrudnienia,
 wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
 inne aktywne instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku ich
zdiagnozowanego zapotrzebowania,
 inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji
zawodowej, w tym zatrudnienie wspomagane.

90 528 400,00

WUP
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Działanie 6.3

Poddziałanie
6.3.1

Poddziałanie
6.3.2
Działanie 6.4

Poddziałanie
6.4.1

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Samozatrudnienie i
przedsiębiorczość

czerwiec
2017 r.

Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność
gospodarczą obejmujące:
1. diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji),
2. szkolenia lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności
gospodarczej,
3. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
4. wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o
charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) lub
pomostowe wsparcie finansowe.
W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów
zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków
Subregionalnych.

Samozatrudnienie i
przedsiębiorczość w
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.
ramach ZIT dla rozwoju
AKO
Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
1. Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach lub
klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie
pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie
działalności bieżącej przez 12 miesięcy;
2. Wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako
element projektu wskazanego w pkt. 1);
3. Wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług
Wsparcie aktywności
opiekunów dziennych i niań lub doposażenie lokalu w celu
zawodowej osób
sprawowania opieki przez opiekunów dziennych tylko i wyłącznie w
marzec
wyłączonych z rynku
przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia
2017 r.
pracy z powodu opieki
lokal w celu zapewnienia opieki dziennego opiekuna;
nad małymi dziećmi
4. Nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr
niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza,
opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w
pkt. 1 lub 3);
5. Aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na
rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3
(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 3), z
wyłączeniem
dotacji/pożyczek
na
rozpoczęcie
działalności

59 486 330,00

UMWW

UMWW/
Związek ZIT
AKO

46 243 394,00

UMWW
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gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i
doposażenia stanowiska pracy.
6. wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na
rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie
strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy,
wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup
niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu
wskazanego w pkt. 1 lub 3).
W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów
zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków
Subregionalnych.

Poddziałanie
6.4.2

Działanie 6.5
Działanie 6.6

Poddziałanie
6.6.1

Wsparcie aktywności
zawodowej osób
wyłączonych z rynku
pracy z powodu opieki
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.
nad małymi dziećmi w
ramach ZIT dla MOF
Poznania
Doskonalenie
kompetencji osób
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.
pracujących i wsparcie
procesów adaptacyjnych
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
Programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące
wspieraniu aktywności zawodowej, w zakresie chorób: układu krążenia,
nowotworowych,
układu
kostno-stawowo-mięśniowego,
układu
marzec
oddechowego, psychicznych oraz wynikające ze specyficznych
2017 r.
uwarunkowań regionalnych w tym wykraczające poza finansowanie w
ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych. Programy
Wspieranie aktywności
powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i
zawodowej
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
pracowników poprzez
działania prozdrowotne
Programy zakładające eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w
czerwiec miejscu pracy, w tym projekty w zakresie poprawy ergonomii pracy.
2017 r.
wrzesień
2017 r.

4. Programy zakładające eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu
w miejscu pracy, w tym projekty w zakresie poprawy ergonomii pracy.

UMWW/
Związek ZIT
Poznań

UMWW

2 116 500,00

UMWW

5 100 850,00

UMWW

15 528 816,00

UMWW
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wrzesień
2017 r.

listopad
2017 r.
grudzień
2017 r.

grudzień
2017 r.

5. Projekty/programy dot. przekwalifikowania pracowników długotrwale
pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.
Programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące
wspieraniu aktywności zawodowej, w zakresie chorób: układu krążenia,
nowotworowych,
układu
kostno-stawowo-mięśniowego,
układu
oddechowego, psychicznych oraz wynikające ze specyficznych
uwarunkowań regionalnych w tym wykraczających poza finansowanie w
ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych. Programy
powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
5. Projekty/programy dot. przekwalifikowania pracowników długotrwale
pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.

3 736 005,00

UMWW

5 000 000,00

UMWW

Programy rehabilitacji zdrowotnej ułatwiające powrót na rynek pracy.

15 000 000,00

UMWW

Programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące
wspieraniu aktywności zawodowej, w zakresie chorób: układu krążenia,
nowotworowych,
układu
kostno-stawowo-mięśniowego,
układu
oddechowego, psychicznych oraz wynikające ze specyficznych
uwarunkowań regionalnych w tym wykraczających poza finansowanie w
ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych. Programy
powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

8 500 000,00

UMWW

Wspieranie aktywności
zawodowej pracowniPoddziałanie
ków poprzez działania
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.
6.6.2
prozdrowotne w ramach
ZIT dla MOF Poznania
Wspieranie aktywności
zawodowej pracowniPoddziałanie
ków poprzez działania
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.
6.6.3
prozdrowotne w ramach
ZIT dla rozwoju AKO
OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Działanie 7.1 Aktywna integracja
Aktywna integracja –
Poddziałanie
projekty
W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym.
7.1.1
pozakonkursowe

UMWW/
Związek ZIT
Poznań

UMWW/
Związek ZIT
AKO
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realizowane przez OPS,
MOPR i PCPR

Poddziałanie
7.1.2

Aktywna integracja –
projekty konkursowe

Działanie 7.2

Usługi społeczne i zdrowotne
Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe
realizowane przez
W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
jednostki samorządu
terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne
1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu
pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielniania się osób
opuszczających pieczę zastępczą.
2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich.
Wsparcie usług opieki nad osobami niesamodzielnymi o różnym
stopniu niesamodzielności odbywa się poprzez wsparcie usług
Usługi społeczne
świadczonych w lokalnej społeczności.
marzec
3. Wsparcie dla projektów z zakresu zwiększenia dostępu do
i zdrowotne – projekty
46 345 996,00
UMWW
2017 r.
mieszkalnictwa wspomaganego oraz świadczenia usług z nimi
konkursowe
związanych.
4. Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych
lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych
społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i
zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji
(wyłącznie z typem 1,2,3).
W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów

Poddziałanie
7.2.1

Poddziałanie
7.2.2

czerwiec
2017 r.

1. Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i
aktywizację społeczno-zawodową osób,
rodzin/grup/środowisk
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez
wykorzystanie instrumentów aktywizacji: a) zawodowej, b) edukacyjnej,
c) zdrowotnej, d) społecznej, e) działania o charakterze środowiskowym.
2. Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających
aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających
deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem 1).
W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów
zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków
Subregionalnych.

89 250 000,00

WUP
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Usługi społeczne
i zdrowotne – projekty
konkursowe

wrzesień
2017 r.

Usługi społeczne
i zdrowotne – projekty
konkursowe

listopad
2017 r.

Usługi społeczne
i zdrowotne – projekty
konkursowe

grudzień
2017 r.

zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków
Subregionalnych.
Wdrażanie programów wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz
rehabilitacji medycznej dzieci (np. szczepienia przeciwko HPV, polepszenie
warunków opieki nad dzieckiem leczonym onkologicznie i
hematologicznie).
2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich.
Wsparcie usług opieki nad osobami niesamodzielnymi o różnym stopniu
niesamodzielności odbywa się poprzez wsparcie usług świadczonych w
lokalnej społeczności.
3. Wsparcie dla projektów z zakresu zwiększenia dostępu do
mieszkalnictwa wspomaganego oraz świadczenia usług z nimi związanych.
5. Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych
lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności
do samodzielnego świadczenia usług społecznych, z wykorzystaniem
narzędzi deinstytucjonalizacji.
Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych
lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności
do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z
wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji.

5 295 500,00

UMWW

86 030 846,00

UMWW

86 030 846,00

UMWW

Usługi społeczne w
UMWW/
ramach ZIT dla MOF
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.
Związek ZIT
Poznania
Poznań
Działanie 7.3 Ekonomia społeczna
Ekonomia społeczna projekt pozakonkursowy
Poddziałanie
realizowany przez
W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
7.3.1
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
Poddziałanie
Ekonomia społeczna –
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.
UMWW
7.3.2
projekty konkursowe
OŚ PRIORYTETOWA 8. EDUKACJA
Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej
marzec
Poddziałanie
Edukacja przedszkolna –
(w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami):
43 350 000,00
UMWW
8.1.1
projekty konkursowe
2017 r.
1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach
wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych
Poddziałanie
7.2.3
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lipiec
2017 r.

listopad
2017 r.

budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu
miejsca wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu działalności
bieżącej przez 12 miesięcy,
2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające
szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania
stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem,
pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji
przedszkolnej, w tym szkolenia / warsztaty dla rodziców/opiekunów
dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
3. wsparcie, w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia
kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie
wykonywa-nej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.
1).
Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej
(w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami):
1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach
wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych
budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu
miejsca wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu działalności
bieżącej przez 12 miesięcy,
2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające
szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania
stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem,
pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji
przedszkolnej, w tym szkolenia / warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci
(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
3. wsparcie, w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia
kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej
(w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami):
1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach
wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych
budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu
miejsca wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu działalności
bieżącej przez 12 miesięcy,
2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające
szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania

71 451 179,00

UMWW

41 632 084,00

UMMW
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Poddziałanie
8.1.2

Kształcenie ogólne projekty konkursowe

listopad
2017 r.

stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem,
pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji
przedszkolnej, w tym szkolenia / warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci
(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
3. wsparcie, w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia
kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie
wykonywa-nej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.
1).
1. Działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla
uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty (w tym specjalnych)
poprzez m.in:
- doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu
oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających
samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do
przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów
przyrodniczych i matematycznych (występuje wyłącznie jako jeden z
elementów projektu).
2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych) oraz
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy
zespołowej) poprzez m. in.:
- realizację projektów edukacyjnych,
- realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących
wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia
dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych,
wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego
etapu edukacyjnego,
- realizacja realizację różnych form rozwijających uzdolnienia,
- organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów.
3. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju
uczniów zdolnych (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dzieci i młodzież
z niepełnosprawnościami) np.
a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze,
b) zajęcia specjalistyczne, prowadzone w celu stymulowania rozwoju
poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i
umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz uczniów młodszych, w tym: zajęć korekcyjno-

13 729 860,00

UMWW
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kompensacyjnych,
logopedycznych,
socjoterapeutycznych
i
psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
c) doposażenie szkół i placówek systemu oświaty (z wyłączeniem szkół
dla dorosłych i szkół policealnych) w pomoce dydaktyczne oraz
specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych,
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania
rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne
dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością,
d) pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych (szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), w zakresie przedmiotów
matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków
obcych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w
rozwoju edukacyjnym.
4. Wsparcie nauczycieli m.in: w ramach studiów podyplomowych, sieci
współpracy i samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących
podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć z
przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych
oraz wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i uczniami zdolnymi (występuje wyłącznie jako jeden z
elementów projektu),
5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (występuje wyłącznie
jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3),
6. Wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i
niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkół (np. instytucje pomocy i
integracji społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii
społecznej, jednostki sektora publicznego działające w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony życia), angażujących społeczność szkolną i
lokalną mających na celu przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu
systemu oświaty przez ucznia i tworzeniu bezpiecznego środowiska
nauczania (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.
2 lub 3).
W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów
zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków
Subregionalnych
Poddziałanie
8.1.3

Kształcenie ogólne Cyfrowa Szkoła
Wielkopolsk@ 2020 -

W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
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projekt pozakonkursowy

Poddziałanie
8.1.4

Działanie 8.2
Działanie 8.3
Poddziałanie
8.3.1

Kształcenie ogólne w
ramach ZIT dla MOF
Poznania

grudzień
2017 r.

Typ II Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i
szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych i
ponadpodstawowych.
1. Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów,
ukierunkowane
na
rozwój
kompetencji
matematycznych
i
informatycznych.
2. Specjalne programy nauczania (indywidualne i grupowe) dla uczniów
wykazujących ponadprzeciętne predyspozycje w zakresie kompetencji
matematycznych i informatycznych, w tym tworzenie "klas
uniwersyteckich" z poszerzonym programem matematyki i informatyki,
cykle zajęć przygotowujące do startu w konkursach i olimpiadach
matematycznych i informatycznych.
3. Popularyzacja matematyki i informatyki wśród uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i
ponadpodstawowych, w tym organizacja konkursów matematycznych i
informatycznych, ogólnodostępnych dla uczniów wydarzeń popularnonaukowych, wykładów i warsztatów otwartych.
4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozpoznawanie predyspozycji
zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół
podstawowych i ponadpodstawowych (w szczególności w zakresie
kompetencji matematycznych i informatycznych); ukierunkowywanie
edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście ich predyspozycji oraz
uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.
5. Wsparcie nauczycieli w ramach szkoleń dotyczących podwyższenia
kompetencji/kwalifikacji w zakresie wykonywanej pracy dydaktycznej z
uczniami w dziedzinie matematyki i informatyki.
6. Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek systemu
oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających
samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do
przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie matematyki i
informatyki (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).

Uczenie się przez całe
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.
życie
Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Kształcenie zawodowe
młodzieży - tryb
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.
konkursowy

4 108 582,72

UMWW/
Związek ZIT
Poznań

UMWW

UMWW
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Poddziałanie
8.3.2
Poddziałanie
8.3.3

Kształcenie zawodowe
dorosłych - tryb
konkursowy
Czas zawodowców BIS –
zawodowa Wielkopolska
- tryb pozakonkursowy

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.

UMWW

W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Typ I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu

Poddziałanie
8.3.4

Kształcenie zawodowe
młodzieży i dorosłych w
ramach ZIT dla MOF
Poznania

Poddziałanie
8.3.5

Kształcenie zawodowe
młodzieży i dorosłych w
ramach ZIT dla rozwoju
AKO

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek
edukacyjnych i zawodowych – projekty powiązane z projektami
inwestycyjnymi przewidzianymi do złożenia w grudniowym konkursie w
ramach poddziałania 9.3.4
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez
realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże i praktyki
zawodowe oraz inne formy kształcenia.
2. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek systemu oświaty
grudzień
prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały,
2017 r.
umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach
w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej
(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego,
instruktorów praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako element projektu
wskazanego w pkt. 1-2).
4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie
szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w
niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie
kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie.
W ramach działania zaplanowano realizację projektów obejmujących
swoim zakresem edukację na poziomie zawodowym młodzieży oraz
kształcenie zawodowe dorosłych na terenie Aglomeracji.
Planuje się realizację przedsięwzięć w zakresie:
- podnoszenia kwalifikacji zawodowych młodzieży poprzez staże
maj 2017 r.
zawodowe i praktyki u pracodawców/przedsiębiorców (w tym
pracodawców rzemieślników),
- kształcenie zawodowego oraz dostosowania zakresu nauczania do
potrzeb rynku pracy, w tym m.in. współpracę z otoczeniem społecznogospodarczym szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie

1 166 602,87

UMWW/
Związek ZIT
Poznań

2 700 000,00

UMWW/
Związek ZIT
AKO
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wrzesień
2017 r.

zawodowe,
- wspierania indywidualnych potrzeb młodzieży poprzez organizowanie
procesu uczenia się w formie organizacji działań służących podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych uczniów (m.in. dodatkowych zajęć realizowanych
we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, kursów
przygotowawczych na studia, wsparcia uczniów w zdobywaniu
dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy),
doradztwa edukacyjno- zawodowego itp.,
- wspieranie indywidualnych potrzeb dorosłych poprzez organizowanie
procesu uczenia się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
kursów umiejętności zawodowych, wsparcia osób zgłaszających potrzebę
formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych,
doradztwo edukacyjno-zawodowe itp.,
- doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- wsparcia szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie
infrastruktury niezbędnej do prowadzenia tej edukacji, tj. wyposażenie w
nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w
zawodach wynikających z lokalnych potrzeb rynku pracy.
Projekty w ramach działania będą zgodne z Wytycznymi w zakresie zasad
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
W ramach działania zaplanowano realizację projektów obejmujących
swoim zakresem edukację na poziomie zawodowym młodzieży oraz
kształcenie zawodowe dorosłych na terenie Aglomeracji.
Planuje się realizację przedsięwzięć w zakresie:
- podnoszenia kwalifikacji zawodowych młodzieży poprzez staże
zawodowe i praktyki u pracodawców/przedsiębiorców (w tym
pracodawców rzemieślników),
- kształcenie zawodowego oraz dostosowania zakresu nauczania do
potrzeb rynku pracy, w tym m.in. współpracę z otoczeniem społecznogospodarczym szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe,
- wspierania indywidualnych potrzeb młodzieży poprzez organizowanie
procesu uczenia się w formie organizacji działań służących podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych uczniów (m.in. dodatkowych zajęć realizowanych
we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, kursów

7 164 000,00
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przygotowawczych na studia, wsparcia uczniów w zdobywaniu
dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy),
doradztwa edukacyjno- zawodowego itp.,
- wspieranie indywidualnych potrzeb dorosłych poprzez organizowanie
procesu uczenia się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
kursów umiejętności zawodowych, wsparcia osób zgłaszających potrzebę
formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych,
doradztwo edukacyjno-zawodowe itp.,
- doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- wsparcia szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie
infrastruktury niezbędnej do prowadzenia tej edukacji, tj. wyposażenie w
nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w
zawodach wynikających z lokalnych potrzeb rynku pracy.
Projekty w ramach działania będą zgodne z Wytycznymi w zakresie zasad
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO
Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Projekty podmiotów leczniczych o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym
i lokalnym, polegające m.in. na:
a) przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń
zdrowotnych prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie
Poddziałanie
Infrastruktura ochrony
marzec
dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z
9.1.1.
zdrowia
2017 r.
niepełnosprawnościami,
b) wyposażeniu w sprzęt medyczny,
c) rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie
jako element projektu.
Infrastruktura społeczna
a) inwestycje w ramach rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego i/lub
chronionego w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej i do
Poddziałanie
wrzesień
momentu osiągnięcia samodzielności ekonomicznej osób zagrożonych
Infrastruktura społeczna
9.1.2.
2017 r.
wykluczeniem społecznym (z wyłączeniami wynikającymi z
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz m

90 000 000,00

UMWW

20 000 000,00

UMWW

W Poddziałaniu
przewiduje się także
zastosowanie trybu
pozakonkursowego
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rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca
2012 r. w sprawie mieszkań chronionych),
b) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania regionalnej infrastruktury
usług społecznych, powiązane z procesem aktywizacji społecznozawodowej i deinstytucjonalizacji usług - modernizacja, przebudowa,
adaptacja lokalu lub budynku (w uzasadnionych przypadkach
rozbudowa, nadbudowa, budowa budynku), zakup wyposażenia,
c) wsparcie inwestycji z zakresu dostosowania infrastruktury pieczy
zastępczej oraz poprawa infrastruktury pieczy zastępczej i
przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych w kierunku
rodzinnej pieczy zastępczej – modernizacja, przebudowa, adaptacja
lokalu lub budynku (w uzasadnionych przypadkach rozbudowa,
nadbudowa, budowa budynku), zakup wyposażenia,
d) wsparcie inwestycji z zakresu tworzenia i funkcjonowania placówek
świadczących usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ( żłobki, kluby
dziecięce) oraz działań na rzecz zwiększania liczby miejsc w
istniejących instytucjach (wyposażenie, dostosowanie, adaptacja, w
uzasadnionych przypadkach budowa nowych obiektów).
Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
będą realizowane w ścisłym połączeniu z działaniami podejmowanymi w
ramach wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, który pełni
funkcję wiodącą w tym obszarze interwencji.
Działanie 9.2

Rewitalizacja obszarów problemowych
Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i
powojskowych

Poddziałanie
9.2.1.

Rewitalizacja miast i ich
dzielnic, terenów
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

grudzień
2017 r.

Projekty wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji
zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast,
dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i
poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze
szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych:

130 000 000,00

UMWW

Przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów na terenach
zdegradowanych w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji
społecznych,
gospodarczych,
edukacyjnych,
kulturalnych
lub
rekreacyjnych w tym:
remont lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz
pomieszczeń w tym: remont, przebudowa instalacji: grzewczych,

27

elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych w budynkach wraz z
zagospodarowaniem przyległego terenu (budowa, remont, przebudowa
małej architektury, ogrodzeń), adaptacja, przebudowa lub remonty
budynków i przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym
otoczeniem na cele edukacyjne, społeczne i gospodarcze znajdujących się
na terenie rewitalizowanym w tym m.in. przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne
stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi,
poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury,
centra aktywności obywatelskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz
obiekty służące pomocą społeczną.
Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki
przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym:
 budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont dróg lokalnych na
rewitalizowanym terenie i ich połączeń z siecią dróg publicznych
(jedynie jako element szerszego projektu rewitalizacyjnego i wówczas
gdy przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i
regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych
jako element kompleksowych programów rewitalizacji),
 budowa, remonty lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych
oraz wszelkiej infrastruktury pozwalającej na zwiększenie
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. ścieżki rowerowe), wraz z
zakupem niezbędnego wyposażenia, wyburzanie budynków i
uporządkowanie przestrzeni publicznej,
 renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych
– tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu
rewitalizacyjnego.
Wsparcie inwestycyjne na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w
zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów
ekonomii społecznej.
Projekty zgodne z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI
Ośrodków Subregionalnych
grudzień
2017 r.

Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i
powojskowych

47 064 109,02

UMWW

Projekty wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji
zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast,
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dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i
poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze
szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych:
Przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów na terenach
zdegradowanych w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji
społecznych,
gospodarczych,
edukacyjnych,
kulturalnych
lub
rekreacyjnych w tym:
remont lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz
pomieszczeń w tym: remont, przebudowa instalacji: grzewczych,
elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych w budynkach wraz z
zagospodarowaniem przyległego terenu (budowa, remont, przebudowa
małej architektury, ogrodzeń), adaptacja, przebudowa lub remonty
budynków i przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym
otoczeniem na cele edukacyjne, społeczne i gospodarcze znajdujących się
na terenie rewitalizowanym w tym m.in. przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne
stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi,
poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury,
centra aktywności obywatelskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz
obiekty służące pomocą społeczną.
Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki
przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym:
 budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont dróg lokalnych na
rewitalizowanym terenie i ich połączeń z siecią dróg publicznych
(jedynie jako element szerszego projektu rewitalizacyjnego i wówczas
gdy przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i
regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych
jako element kompleksowych programów rewitalizacji),
 budowa, remonty lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych
oraz wszelkiej infrastruktury pozwalającej na zwiększenie
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. ścieżki rowerowe), wraz z
zakupem niezbędnego wyposażenia, wyburzanie budynków i
uporządkowanie przestrzeni publicznej,
 renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych
– tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu
rewitalizacyjnego.
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Poddziałanie
9.2.2.

Działanie 9.3

Poddziałanie
9.3.1

Poddziałanie
9.3.2
Poddziałanie
9.3.3

Poddziałanie
9.3.4

Wsparcie inwestycyjne na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w
zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów
ekonomii społecznej.
W ramach działania realizowane będą inwestycje polegające na:
- rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych
Rewitalizacja miast i ich
i powojskowych poprzez przebudowę/ adaptację/ remont budynków/
dzielnic, terenów wiejgrudzień obiektów zdegradowanych, przestrzeni użyteczności publicznej wraz
skich, poprzemysłowych i
z całym otoczeniem,
2017
powojskowych w ramach
- renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków,
ZIT dla rozwoju AKO
- poprawę funkcjonalności ruchu pieszego, kołowego, estetyki przestrzeni
publicznej rewitalizowanego obszaru.
Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego poprzez:
a) adaptację, modernizację przebudowę, rozbudowę oraz wyposażenie i
doposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań
dydaktycznych) istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc
w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej oraz,
Inwestowanie w rozwój
marzec
b) budowę i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji
infrastruktury
2017 r.
zadań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych
przedszkolnej
sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną
argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu
infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla
danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy
(adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.
Inwestowanie w rozwój
infrastruktury kształcenia
zawodowego
Inwestowanie w rozwój
infrastruktury edukacji
ogólnokształcącej
Inwestowanie w rozwój
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w
ramach ZIT dla MOF
Poznania

grudzień
2017 r.

39 800 000,00

UMWW/
Związek ZIT
AKO

20 000 000,00

UMWW

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne. Inwestycje mogą
obejmować przebudowę, rozbudowę, adaptację i modernizację obiektów
szkoleniowych, jak również wyposażenie w nowoczesny i
wysykospecjalistyczny sprzęt technologiczny i materiały dydaktyczne

8 138 440,39

W Poddziałaniu
przewiduje się także
zastosowanie trybu
pozakonkursowego

W Poddziałaniu
UMWW/
przewiduje się także
Związek ZIT
zastosowanie trybu
Poznań
pozakonkursowego
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służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu.

Poddziałanie
9.3.5

Inwestowanie w rozwój
infrastruktury
edukacyjnej i
szkoleniowej w ramach
ZIT dla rozwoju AKO

czerwiec
2017 r.

W działaniu tym możliwa będzie realizacja projektów obejmujących
inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek oświatowych, które
prowadzą kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych, przede wszystkim
poprzez inwestycje w obiekt/y (przebudowę, rozbudowę, adaptację,
modernizację budynku/ów), wyposażenie/doposażenie obiektu w
wysokospecjalistyczny, nowoczesny sprzęt i materiały/pomoce
dydaktyczne.

9 300 000,00

UMWW/
Związek ZIT
AKO

OŚ PRIORYTETOWA 10. POMOC TECHNICZNA
Wsparcie
instytucjonalnoDziałanie
kadrowe procesu
W Działaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
10.1.
zarządzania i wdrażania
WRPO 2014+
Działanie
Informacja i promocja
W Działaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
10.2.
WRPO 2014+
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