
 

 

Wykaz zmian: 

 

1. W Poddziałaniu 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych: 

 usunięto nabór wniosków z zakresu wsparcia procesu udzielania zamówienia 

publicznego na usługi badawcze i rozwojowe (zamówienia przedkomercyjne); 

2. W Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych w 

przedsiębiorstwach akademickich: 

 zwiększono alokację dla konkursu z zakresu prowadzenia prac B+R przez 

przedsiębiorstwa odpryskowe, stworzenia zaplecza badawczo- rozwojowego do 

12 000 000zł; 

3. W Poddziałaniu 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego; 

 dodano nabór wniosków z zakresu kompleksowego przygotowania i uzbrojenia 

terenu pod działalność gospodarczą, poszerzenia istniejącej strefy inwestycyjnej 

oraz uporządkowania i przygotowania terenów w celu nadania im nowych 

funkcji gospodarczych z planowanym terminem naboru wniosków na sierpień 

2019r. i kwotą alokacji 8 500 000zł; 

4. W Poddziałaniu 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego; 

 zwiększono alokację dla konkursu z zakresu Tworzenie i rozwój infrastruktury 

biznesowej np.: centra biznesowe, centra demonstracyjne, biura typu co-

working space, fab labs, czy też living labs do 20 000 000zł; 

5. W Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej: 

 dodano nabór wniosków z zakresu wszystkich typów projektów z planowanym 

terminem naboru wniosków na grudzień 2019 r. i kwotą alokacji wynoszącą        

10 000 000 zł; 

6. W Działaniu 5.1 Infrastruktura drogowa: 

 dodano konkurs z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich  

na terenie miast prezydenckich z terminem naboru na sierpień 2019 r. i alokacją               

25 763 777 zł (konkurs prowadzony w rundach); 

7. W Poddziałaniu 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną: 

 przyspieszono termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie  

z września 2019 r. na sierpień 2019 r. oraz uzupełniono typy projektów oraz 

katalog dopuszczalnych wnioskodawców; 

8. W Działaniu 6.5 Rozwój potencjałów endogenicznych regionu: 

 usunięto nabór wniosków z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej poprzez dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji na rzecz 

kultury oraz infrastruktury uzdrowiskowej; 

9. W Działaniu 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie: 

 dodano nabór wniosków z zakresu wsparcia pomostowego oraz w formie 

dotacji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej z terminem naboru 

wniosków na sierpień 2019r. i kwotą alokacji 4 900 000zł; 

10. W Poddziałaniu 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne: 

 usunięto typ projektu związany z redukcją otyłości u osób dorosłych, który 

zastąpiono projektami związanymi z profilaktyką WZW B i C (wirusowe 

zapalenie wątroby typu B i C) oraz przesunięto termin rozpoczęcia naboru 

wniosków o dofinansowanie na wrzesień 2019 r.; 

11. W Poddziałaniu 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych:  

 przesunięto termin rozpoczęcia naboru z czerwca 2019 r. na  wrzesień 2019 r.; 

12. W Poddziałaniu 10.2.1 Wychowanie przedszkolne: 

 przesunięto termin naboru wniosków o dofinansowanie z czerwca 2019 r.  

na październik 2019 r. oraz uzupełnione zostały zapisy dotyczące typów 

projektów; 

13. W Poddziałaniu 10.2.3 Kształcenie zawodowe: 



2 

 

 zwiększono alokację dla konkursu z zakresu modelowej formy współpracy  

z pracodawcami do 25 000 000zł oraz przeformułowano typ projektu na: 

”Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności  

i atrakcyjności kształcenia zawodowego”; 

14. W Poddziałaniu 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, 10.2.2 Kształcenie ogólne i 10.2.3 

Kształcenie zawodowe dookreślono, które nabory przewidywane są jako ostatnie do 

ogłoszenia w polityce terytorialnej. 

 


