
 

    

    
 

  
 

Dnia 24 kwietnia br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 3816/2018 przyjął 

aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 r.                   

w ramach RPOWŚ 2014-2020.  

Potrzeba zmiany obowiązującego od dnia 21 lutego 2018 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 w Harmonogramie zostały wprowadzone 

następujące modyfikacje: 

• w ramach I osi priorytetowej „Innowacja i nauka” RPOWŚ 2014-2020 przesunięto termin 

ogłoszenia naboru w ramach działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej 

przedsiębiorczości” z III na II kwartał br., jak również dodano informację, iż przedmiotowy 

konkurs zostanie przeprowadzony w trzech rundach. Ponadto usunięto planowany do ogłoszenia 

w II kwartale br. nabór dla działania 1.3 „Wsparcie świętokrzyskich Instytucji Otoczenia Biznesu 

w celu promocji innowacji w sektorze przedsiębiorstw”; 

• w zakresie II osi priorytetowej „Konkurencyjna gospodarka” RPOWŚ 2014-2020                      

zmniejszono alokację naboru w ramach działania 2.1 „Wsparcie świętokrzyskich IOB   w celu 

zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie” , zwiększono alokację naboru w ramach 

działania 2.2 „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych”, jak również wykreślono                                

z Harmonogramu informację o planowanym w III kwartale br. naborze w ramach działania 2.3 

„Tworzenie nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw”; 

• w ramach III osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia” RPOWŚ 2014-2020,                                   

w Harmonogramie dodano informację o planowanych do ogłoszenia trzech nowych konkursach: 

jeden w zakresie działania 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii                            

w przedsiębiorstwach”(III kwartał br.) oraz dwa w zakresie działania 3.4 „Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej, planowane do ogłoszenia w III 

kwartale, w tym  jeden konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – obszary 

funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Ponadto dokonano zmiany alokacji 

dla konkursu w ramach wspomnianego powyżej działania 3.4 RPOWŚ 2014-2020, 

przewidzianego już w dotychczas obowiązującym Harmonogramie, zmniejszając kwotę                             

z 100 000 000 zł na 40 000 000 zł.  

•  w ramach VII osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” RPOWŚ 2014-2020 w przypadku 

naboru zaplanowanego dotychczas na II kwartał br. na kwotę 7 000 000 zł w zakresie działania 

7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, dokonano przesunięcia terminu 

przedmiotowego naboru na III kwartał, jak również zrezygnowano z ograniczenia konkursu, iż 

inwestycje muszą być realizowane  na obszarze  o najgorszym dostępie do usług publicznych. 

Tym samym IZ RPOWŚ 2014-2020 umożliwia wnioskodawcom z całego województwa 

aplikowania o środki w ramach przedmiotowego naboru.  

 



 

    

    
 
W zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w Harmonogramie zostały wprowadzone 

następujące modyfikacje: 

• dodano nabór w ramach Poddziałania 9.2.1 – konkurs w formule projektów tematycznych dot. 

placówek wsparcia dziennego (świetlic środowiskowych) – nabór zaplanowano na m-c sierpień 

2018 r.; 

•  przesunięto termin przeprowadzenia naborów na wrzesień 2018 r. w ramach Poddziałania 8.2.3 – 

konkurs dla ZIT – oraz w ramach Poddziałania 9.2.3 – konkurs dedykowany OSI – obszary 

funkcjonalne miast; 

• zmieniono nazwy typów projektów w celu zachowania zgodności z zapisami aktualnego SzOOP 

w ramach Poddziałań 8.3.1, 8.3.3 oraz 8.3.6 dla  8.3.1; 

• dokonano zmian redaktorskich w informacji dot. Poddziałań 8.3.4 oraz 8.3.6 dla 8.3.4 poprzez 

usunięcie skrótu „r.” 

Zaplanowanie dodatkowych naborów, o których mowa powyżej, podyktowane jest potrzebą 

zatwierdzenia aktualizacji kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący RPOWŚ 2014-2020 

oraz Komitet Sterujący w obszarze zdrowia, których posiedzenia zaplanowane są odpowiednio w 

miesiącach maj i czerwiec br. W związku z czym niezbędna jest aktualizacja oraz opublikowanie 

Harmonogramu jeszcze w miesiącu kwietniu br., celem spełnienia obowiązku zgodnego z art.47 ust.3 

Ustawy wdrożeniowej. 


