Załącznik do Uchwały nr 100/1580/2020
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2020
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

Planowany termin
(miesiąc i rok)
rozpoczęcia naboru
wniosków

Typ projektów mogących uzyskać
dofinasowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów w
ramach
konkursu (UE i
budżet państwa
jeśli dotyczy
w zł)

Instytucja ogłaszająca
konkurs

dodatkowe
informacje

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

Konkurs podzielony
na około 2miesięczne rundy,
szacowany termin
zakończenia naboru
- czerwiec 2020

Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
EFRR

Wsparcie na rzecz gospodarki
opartej na wiedzy

1.2.1

EFRR

Wspieranie transferu wiedzy,
innowacji, technologii i
komercjalizacji wyników B+R
oraz rozwój działalności B+R
w przedsiębiorstwach

1.2.2

EFRR

Bon na usługi badawcze

1.1

1.3

EFRR

Wspieranie inwestycji
w przedsiębiorstwach

Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy)

marzec 2020

Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczorozwojowego, służącego działalności
innowacyjnej

10 mln

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

Wsparcie zwrotne
przyznawane w
systemie ciągłym

Wdrażanie innowacji produktowych,
procesowych, marketingowych i
organizacyjnych w sektorze usług lub
sektorze produkcyjnym.
Inwestycje dotyczące zwiększenia
zastosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych.
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-

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020
Menadżer Funduszu
Funduszy-Bank
Gospodarstwa Krajowego;
Pośrednicy finansowi:
1. Towarzystwo Inwestycji
Społeczno-Ekonomicznych
S.A.;
2. Fundusz Wschodni Sp. z
o.o.;
3. Fundacja Rozwoju

Wdrażane poprzez
instrumenty
finansowe,
https://rpo.wrotapo
dlasia.pl/pl/jak_skor
zystac_z_programu/
skorzystaj-zinstrumentowfinansowych.html

Numer
Działania/
Poddziałania
w SZOOP
RPOWP

1.3

Fundusz

EFRR

Nazwa Działania w SZOOP
RPOWP

Planowany termin
(miesiąc i rok)
rozpoczęcia naboru
wniosków

Wspieranie inwestycji
w przedsiębiorstwach

Typ projektów mogących uzyskać
dofinasowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów w
ramach
konkursu (UE i
budżet państwa
jeśli dotyczy
w zł)

Instytucja ogłaszająca
konkurs

dodatkowe
informacje

Przedsiębiorczości w
Suwałkach;
4. Podlaska Fundacja
Rozwoju Regionalnego w
Białymstoku
IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

Wdrażane poprzez
instrumenty
finansowe,
https://rpo.wrotapo
dlasia.pl/pl/jak_skor
zystac_z_programu/
skorzystaj-zinstrumentowfinansowych.html

1.4.1

EFRR

Promocja przedsiębiorczości
oraz podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej województwa

Wsparcie zwrotne
przyznawane w
systemie ciągłym

Wsparcie kapitałowe nowych firm

-

Menadżer Funduszu
Funduszy-Bank
Gospodarstwa Krajowego;
Pośrednik finansowy:
Bitspiration Booster Sp. z
o.o.

1.4.1

EFRR

Promocja przedsiębiorczości
oraz podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej województwa

styczeń 2020

Tereny inwestycyjne

6 mln

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

Szacowany termin
zakończenia naboru
– kwiecień 2020

EFRR

Promocja przedsiębiorczości
oraz podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej województwa

luty 2020

Pilotażowe projekty polegające na
tworzeniu oraz rozwoju infrastruktury
biznesowej, w tym inkubatorów
przedsiębiorczości

5 mln

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

Szacowany termin
zakończenia naboru
– marzec 2020

1.4.1

1.4.1

EFRR

Promocja przedsiębiorczości
oraz podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej województwa

luty 2020

Usługi doradcze o specjalistycznym
charakterze na rzecz podlaskich MŚP
(model popytowy)

5 mln

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

1.4.1

EFRR

Promocja przedsiębiorczości
oraz podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej województwa

marzec 2020

Promocja gospodarcza / Targi, misje i inne
wydarzenia o charakterze
międzynarodowym

3 mln

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020
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Konkurs podzielony
na około 1miesięczne rundy,
szacowany termin
zakończenia naboru
– grudzień 2020
Konkurs podzielony
na około 1miesięczne rundy,
szacowany termin
zakończenia naboru
– sierpień 2020

Numer
Działania/
Poddziałania
w SZOOP
RPOWP

Fundusz

1.4.2

EFRR

1.5

EFRR

Nazwa Działania w SZOOP
RPOWP

Planowany termin
(miesiąc i rok)
rozpoczęcia naboru
wniosków

Podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej BOF
Wspieranie przedsiębiorczości
i zatrudnienia w gminach,
których rozwój uwarunkowany
jest siecią Natura 2000

Typ projektów mogących uzyskać
dofinasowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów w
ramach
konkursu (UE i
budżet państwa
jeśli dotyczy
w zł)

Instytucja ogłaszająca
konkurs

dodatkowe
informacje

Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy)
IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

OŚ II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

2.1

2.2

2.3

EFS

Zwiększanie zdolności
zatrudnieniowej osób
pozostających bez zatrudnienia
oraz osób poszukujących pracy,
przy wykorzystaniu aktywnej
polityki rynku pracy oraz
wspieranie mobilności
zasobów pracy

kwiecień 2020

EFS

Działania na rzecz równowagi
praca – życie

marzec 2020

EFS

Wspieranie powstawania
i rozwoju podmiotów
gospodarczych

Wsparcie zwrotne
przyznawane w
systemie ciągłym

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,
 staże, praktyki zawodowe

Udostępnienie usług w zakresie opieki nad
dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie
nowych miejsc opieki (zgodnie z Ustawą z
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3)

Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających
rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej

Strona 3 z 10

Nabór konkursowy –
projekty rozliczane
na podstawie
rzeczywiście
poniesionych
wydatków

10 mln

WUP w Białymstoku
Strona główna - Wojewódzki
Urząd Pracy w Białymstoku

21 mln

Nabór konkursowy –
projekty rozliczane
na podstawie
rzeczywiście
poniesionych
WUP w Białymstoku
wydatków
Strona główna - Wojewódzki Konkurs podzielony
na rundy
Urząd Pracy w Białymstoku
konkursowe I runda
- marzec 2020
II runda - czerwiec
2020, III runda wrzesień 2020

-

Menadżer Funduszu
Funduszy - Bank
Gospodarstwa Krajowego;
Pośrednik Finansowy:

Wdrażane poprzez
instrumenty
finansowe,
https://rpo.wrotapo

Numer
Działania/
Poddziałania
w SZOOP
RPOWP

Fundusz

Nazwa Działania w SZOOP
RPOWP

Planowany termin
(miesiąc i rok)
rozpoczęcia naboru
wniosków

Typ projektów mogących uzyskać
dofinasowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów w
ramach
konkursu (UE i
budżet państwa
jeśli dotyczy
w zł)

Instytucja ogłaszająca
konkurs

dodatkowe
informacje

Fundacja Agencja Rozwoju
Regionalnego w
Starachowicach

dlasia.pl/pl/jak_skor
zystac_z_programu/
skorzystaj-zinstrumentowfinansowych.html

2.3

EFS

Wspieranie powstawania
i rozwoju podmiotów
gospodarczych

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

2.4

EFS

Adaptacja pracowników,
przedsiębiorstw i
przedsiębiorców do zmian

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

WUP w Białymstoku
Strona główna - Wojewódzki
Urząd Pracy w Białymstoku

2.5

EFS

Aktywne i zdrowe starzenie się

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

WUP w Białymstoku
Strona główna - Wojewódzki
Urząd Pracy w Białymstoku

OŚ III: Kompetencje i kwalifikacje
3.1.1

3.1.1

EFS

EFS

3.1.2

EFS

3.1.3

EFS

Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej
Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej
Wzmocnienie atrakcyjności i
podniesienie jakości oferty
edukacyjnej w zakresie
kształcenia ogólnego,
ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych
Zapewnienie równego dostępu
do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej w ramach BOF

maj 2020

maj 2020

Pełny zakres poddziałania – zgodnie z
SZOOP RPOWP

Pełny zakres poddziałania – zgodnie z
SZOOP RPOWP

4 mln

WUP w Białymstoku
Nabór konkursowy –
Strona główna - Wojewódzki
kwoty ryczałtowe
Urząd Pracy w Białymstoku

4 mln

Nabór konkursowy –
projekty rozliczane
WUP w Białymstoku
na podstawie
Strona główna - Wojewódzki
rzeczywiście
Urząd Pracy w Białymstoku
poniesionych
wydatków

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

IZ RPOWP/IP ZIT BOF
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020
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Numer
Działania/
Poddziałania
w SZOOP
RPOWP

Planowany termin
(miesiąc i rok)
rozpoczęcia naboru
wniosków

Typ projektów mogących uzyskać
dofinasowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów w
ramach
konkursu (UE i
budżet państwa
jeśli dotyczy
w zł)

Fundusz

Nazwa Działania w SZOOP
RPOWP

Instytucja ogłaszająca
konkurs

3.2.1

EFS

Rozwój kompetencji
językowych i TIK oraz wsparcie
wybranych form kształcenia
ustawicznego zgodnie z
potrzebami regionalnej
gospodarki

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

WUP w Białymstoku
Strona główna - Wojewódzki
Urząd Pracy w Białymstoku

3.2.2

EFS

Pozaszkolne formy kształcenia
dorosłych

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

WUP w Białymstoku
Strona główna - Wojewódzki
Urząd Pracy w Białymstoku

3.3.1

EFS

Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej
gospodarki

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

IZ RPOWP
Nabory wniosków RPOWP2014-2020

3.3.2

EFS

Stworzenie Centrum
Kompetencji BOF

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

IZ RPOWP/IP ZIT BOF
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

dodatkowe
informacje

OŚ IV: Poprawa dostępności transportowej
4.1.1

EFRR

Mobilność regionalna

4.1.2

EFRR

Dostępność terenów
inwestycyjnych w BOF

4.2

EFRR

Infrastruktura kolejowa

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.
Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy)

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

OŚ V: Gospodarka niskoemisyjna
5.1

5.2

EFRR

EFRR

Energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii

Efektywność energetyczna
w przedsiębiorstwach

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.
wsparcie zwrotne
przyznawane w
systemie ciągłym

Kompleksowe inwestycje na rzecz
efektywności energetycznej MŚP służące
zmniejszeniu strat energii, ciepła.
Budowa urządzeń do produkcji energii na
własne potrzeby w oparciu o OZE lub
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-

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020
Menadżer Funduszu
Funduszy-Bank
Gospodarstwa Krajowego;
Pośrednicy Finansowi:
1. Podlaska Fundacja

Wdrażane poprzez
instrumenty
finansowe,
https://rpo.wrotapo
dlasia.pl/pl/jak_skor

Numer
Działania/
Poddziałania
w SZOOP
RPOWP

Fundusz

Planowany termin
(miesiąc i rok)
rozpoczęcia naboru
wniosków

Nazwa Działania w SZOOP
RPOWP

Typ projektów mogących uzyskać
dofinasowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów w
ramach
konkursu (UE i
budżet państwa
jeśli dotyczy
w zł)

zmiana systemu wytwarzania lub
wykorzystania paliw i energii

5.3.1

5.3.2

EFRR

EFRR

Efektywność energetyczna w
budynkach publicznych w tym
budownictwo komunalne

Efektywność energetyczna w
sektorze mieszkaniowym

5.4.1

EFRR

Strategie niskoemisyjne z
wyłączeniem BOF

5.4.2

EFRR

Strategie niskoemisyjne BOF

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

wsparcie zwrotne
przyznawane w
systemie ciągłym

luty 2020 r.

Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków mieszkalnych wielorodzinnych
na terenie województwa podlaskiego

Zrównoważona mobilność miejska
(projekty z wyłączeniem Miasta Białystok i
jego obszaru funkcjonalnego w zakresie, w
jakim kwalifikuje się do wsparcia w ramach
Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia)

-

32 mln

Instytucja ogłaszająca
konkurs

dodatkowe
informacje

Rozwoju Regionalnego w
Białymstoku;
2. Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości w
Suwałkach;
3. Fundusz Wschodni Sp. z
o.o.
IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020
Menadżer Funduszu
Funduszy- Bank
Gospodarstwa Krajowego;
Pośrednik Finansowy:
1.Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Białymstoku;
2. Alior Bank S.A.

zystac_z_programu/
skorzystaj-zinstrumentowfinansowych.html

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

Szacowany termin
zakończenia naborumarzec 2020 r.

Wdrażane poprzez
instrumenty
finansowe,
https://rpo.wrotapo
dlasia.pl/pl/jak_skor
zystac_z_programu/
skorzystaj-zinstrumentowfinansowych.html

Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy)

OŚ VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
6.1

6.2

EFRR

EFRR

Efektywny system
gospodarowania odpadami

Ochrona wody i gleb

IZ RPOWP
Nabory wniosków RPOWP2014-2020

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

czerwiec 2020 r.

1. Projekty polegające na kompleksowym
wsparciu gospodarki wodno-ściekowej
2. Projekty z zakresu zwiększenia
dostępności do linii wodociągowych
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17 mln

IZ RPOWP
Nabory wniosków RPOWP2014-2020

Szacowany termin
zakończenia naboru
- lipiec 2020 r.

Numer
Działania/
Poddziałania
w SZOOP
RPOWP

Fundusz

Nazwa Działania w SZOOP
RPOWP

Planowany termin
(miesiąc i rok)
rozpoczęcia naboru
wniosków

Typ projektów mogących uzyskać
dofinasowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów w
ramach
konkursu (UE i
budżet państwa
jeśli dotyczy
w zł)

Instytucja ogłaszająca
konkurs

dodatkowe
informacje

oraz poprawy jakości wody pitnej
(aglomeracje powyżej 10 tys. RLM
zgodnie z SZOOP)
6.3

EFRR

Ochrona zasobów bioi georóżnorodności oraz
krajobrazu

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

7.1

EFS

Rozwój działań aktywnej
integracji

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

7.2.1

EFS

Rozwój usług społecznych i
zdrowotnych na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym

Lipiec 2020

1. Wsparcie usług opiekuńczych dla osób
potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu oraz usług asystenckich
dla osób z niepełnosprawnościami
świadczonych w społeczności lokalnej,
2. Działania skierowane do rodzin, w tym
rodzin przeżywających trudności
opiekuńczo–wychowawcze, dzieci i
młodzieży zagrożonej wykluczeniem
społecznym, osób i instytucji
sprawujących pieczę zastępczą i dzieci
w nich umieszczonych,
3. Wsparcie dla funkcjonowania
mieszkalnictwa chronionego i
wspomaganego (treningowego lub
wspieranego) przez tworzenie miejsc
pobytu w nowo tworzonych lub
istniejących mieszkaniach chronionych
lub wspomaganych dla osób lub rodzin
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym,
4. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki
nad osobami potrzebującymi wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu poprzez
wykorzystanie nowoczesnych
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Alokacja konkursu
może ulec
zmianie w
szczególności w
wyniku zmian
kursu euro.
10 mln

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

Nabór
konkursowy –
projekty
rozliczane na
podstawie
rzeczywiście
poniesionych
wydatków

Numer
Działania/
Poddziałania
w SZOOP
RPOWP

Fundusz

Nazwa Działania w SZOOP
RPOWP

Planowany termin
(miesiąc i rok)
rozpoczęcia naboru
wniosków

Typ projektów mogących uzyskać
dofinasowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów w
ramach
konkursu (UE i
budżet państwa
jeśli dotyczy
w zł)

Instytucja ogłaszająca
konkurs

dodatkowe
informacje

technologii informacyjno –
komunikacyjnych w formie teleopieki,
systemów przywoławczych.

7.2.1

7.2.1

EFS

EFS

Rozwój usług społecznych i
zdrowotnych na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym

Rozwój usług społecznych i
zdrowotnych na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym

Lipiec 2020

Lipiec 2020

Wdrożenie programów polityki zdrowotnej
w zakresie wczesnego wykrywania wad
rozwojowych i rehabilitacji dzieci
obejmujących tworzenie i działalność
wyspecjalizowanych zespołów wczesnej
interwencji świadczących usługi
edukacyjne, rehabilitacyjne, wspierające
skierowane do rodzin z dziećmi
zagrożonymi niepełnosprawnością i z
niepełnosprawnościami

Wdrożenie programów polityki zdrowotnej
w zakresie wczesnego wykrywania wad
rozwojowych i rehabilitacji dzieci
obejmujących tworzenie i działalność
wyspecjalizowanych zespołów wczesnej
interwencji świadczących usługi
edukacyjne, rehabilitacyjne, wspierające
skierowane do rodzin z dziećmi
zagrożonymi niepełnosprawnością i z
niepełnosprawnościami
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1 065 780,00

507 447,00

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

Konkurs
dedykowany
obszarom: pow.
augustowski,
pow. moniecki,
pow. sejneński,
pow. suwalski.
Alokacja jak
również zakres
terytorialny
konkursu może
ulec zmianie w
wyniku
rozstrzygnięcia
konkursu roku
2019
Nabór
konkursowy –
kwoty ryczałtowe
Konkurs
dedykowany
obszarowi: miasto
Suwałki.
Alokacja jak
również zakres
terytorialny
konkursu może
ulec zmianie w
wyniku
rozstrzygnięcia
konkursu roku

Numer
Działania/
Poddziałania
w SZOOP
RPOWP

Fundusz

Nazwa Działania w SZOOP
RPOWP

Planowany termin
(miesiąc i rok)
rozpoczęcia naboru
wniosków

Typ projektów mogących uzyskać
dofinasowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów w
ramach
konkursu (UE i
budżet państwa
jeśli dotyczy
w zł)

Instytucja ogłaszająca
konkurs

dodatkowe
informacje

2019
Nabór
konkursowy –
projekty
rozliczane na
podstawie
rzeczywiście
poniesionych
wydatków
7.2.2

7.3

EFS

Rozwój usług społecznych w
ramach BOF

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

IZ RPOWP/IP ZIT BOF
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

EFS

Wzmocnienie roli ekonomii
społecznej w rozwoju
społeczno-gospodarczym
województwa podlaskiego

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
8.1

EFRR

8.2.1

EFRR

8.2.2

EFRR

8.2.2

EFRR

Rozwój usług publicznych
świadczonych drogą
elektroniczną
Infrastruktura przedszkolna,
kształcenia zawodowego i
ustawicznego
Infrastruktura edukacyjna na
obszarze BOF/ Inwestycje w
infrastrukturę instytucji
popularyzujących naukę i
innowacje
Infrastruktura edukacyjna na
obszarze BOF/ Inwestycje w
infrastrukturę instytucji
popularyzujących naukę i
innowacje

kwiecień 2020

Rozwój usług elektronicznych
w administracji

15 mln

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020
IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy)

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.
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IZ RPOWP/IP ZIT BOF
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

Szacowany termin
zakończenia naboru
- maj 2020 r.

Numer
Działania/
Poddziałania
w SZOOP
RPOWP

Fundusz

Nazwa Działania w SZOOP
RPOWP

8.3

EFRR

Ochrona dziedzictwa
kulturowego

Planowany termin
(miesiąc i rok)
rozpoczęcia naboru
wniosków

kwiecień 2020 r.

Typ projektów mogących uzyskać
dofinasowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów w
ramach
konkursu (UE i
budżet państwa
jeśli dotyczy
w zł)

Instytucja ogłaszająca
konkurs

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

1. Inwestycje w ramach infrastruktury
dedykowanej osobom dorosłym w
obszarze chorób, które są istotną przyczyną
dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie
chorób układu krążenia, nowotworowych,
chorób układu kostno-stawowomięśniowego, chorób układu
oddechowego, chorób psychicznych).
2. Inwestycje na rzecz osób dorosłych,
ukierunkowanych na specyficzne dla
regionu grupy chorób, które są istotną
przyczyną dezaktywizacji zawodowej i
stanowią istotny problem zdrowotny
populacji województwa (innych niż
wymienione w pk.1)

IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

8.4.1

EFRR

Infrastruktura ochrony zdrowia

8.4.2

EFRR

Infrastruktura usług socjalnych
w obszarze BOF

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

8.5

EFRR

Rewitalizacja

Brak przewidzianych naborów w 2020 r.

8.6

EFRR

Inwestycje na rzecz rozwoju
lokalnego

20 mln

IZ RPOWP/IP ZIT BOF
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020
IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP
2014-2020

Nie dotyczy (konkursy ogłaszane przez LGD)

OŚ IX: Rozwój lokalny
9.1

EFS

Rewitalizacja społeczna
i kształtowanie kapitału
społecznego

Nie dotyczy (konkursy ogłaszane przez LGD)
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dodatkowe
informacje

Szacowany termin
zakończenia naborumaj 2020 r.

