Dnia 21 lutego br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 3556/2018 przyjął aktualizację
Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 r. w ramach
RPOWŚ 2014-2020.
Potrzeba zmiany obowiązującego od dnia 29 listopada 2017 r. Harmonogramu naborów wniosków
o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 została zidentyfikowana zarówno przez Departament
Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Departament Wdrażania Europejskiego
Funduszu Społecznego.
W zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedmiotem wspomnianej zmiany jest
konieczność zawężenia listy typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie w zakresie
zaplanowanych do przeprowadzenia w II kwartale br. dwóch naborów w ramach działania 7.4 Rozwój
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 2014-2020, jak również potrzeba zmiany
planowanego terminu naboru dla działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB RPOWŚ 2014-2020
poprzez przesunięcie z I na II kwartał br. Potrzeba zmiany dotycząca działania 7.4 podyktowana jest
faktem, iż ze względu na niewielkie środki przeznaczone na ostatni konkurs w ramach działania
7.4 RPOWŚ 2014-2020 zdecydowano, iż wsparcie skierowane będzie jedynie do szkół podstawowych,
z pominięciem przedszkoli, szkół ponadpodstawowych, zawodowych i uczelni (uczelnie otrzymały
wysokie wsparcie w ramach działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R RPOWŚ 2014-2020). Ponadto
Powyższe inwestycje muszą wynikać z kompleksowych planów rozwoju szkół oraz być realizowane na
obszarze o najgorszym dostępie do usług publicznych
W związku z powyższym faktem, w ramach dwóch naborów dotyczących działania 7.4 RPOWŚ 20142020, planowanych do przeprowadzenia w II kwartale br., będzie można uzyskać dofinansowanie
w przypadku następujących przedsięwzięć:
1. rozbudowa, modernizacja istniejącej infrastruktury szkół podstawowych, w tym infrastruktury
sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym.
2. kompleksowe projekty dotyczące utworzenia lub doposażenia pracowni komputerowych (min.20
pracowni) w szkołach podstawowych.
.
Natomiast konieczność zmiany planowanego terminu naboru dla działania 2.1 Wsparcie świętokrzyskich
IOB RPOWŚ 2014-2020 poprzez przesunięcie z I na II kwartał br. podyktowana jest potrzebą aktualizacji
kryteriów wyboru projektu dla przedmiotowego działania.
W zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w Harmonogramie zostały dodane nabory w ramach
następujących Poddziałań:
•
Poddziałanie 8.5.3 – konkurs dla OSI – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społecznogospodarcze – nabór czerwiec 2018;
•
Poddziałanie 9.2.3 – konkurs dla OSI – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społecznogospodarcze – nabór czerwiec 2018.
Konkursy zostały dodane ze względu na niewykorzystaną alokację w naborach, które zostały
przeprowadzone w 2017 r.

