
Typ projektów

 (jeśli dotyczy)
Tryb naboru

Wnioskodawcy mogący 

uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów - ze 

środków UE w zł 

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów -  kwota 

dofinansowania 

publicznego

w euro

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów - ze 

środków UE

w euro

Numer poddziałania 

(lub działania) 

zgodny z SL2014

Priorytet 

inwestycyjny 
Inne dodatkowe informacje

0 1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 7d 7e 7f 7g 7h 7i

Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez 

innowacje - wsparcie dotacyjne
Luty 2020 Marzec 2020

Wsparcie skierowane będzie do 

przedsiębiorstw rozpoczynających i 

rozwijających działalność B+R i 

ukierunkowane wyłącznie na projekty 

mieszczące się w obszarach 

inteligentnych specjalizacji.

(Punkt 5 opisu Poddziałania w SzOOP
4
 - 

Typy projektów wskazane w punktach 

1)-6), str. 9)

70 000 000,00
Agencja Rozwoju 

Pomorza S.A.
Zgodne z kolumną 4. Tryb konkursowy

Typy beneficjentów wskazane w 

punkcie 6 opisu Poddziałania w 

SzOOP
4
 dla typów projektów 

wskazanych w punktach 1) - 6). 

1) dla typów projektów 1), 2), 3)  oraz 

5) i 6) przedsiębiorcy w ewentualnych 

partnerstwach z:

- innymi przedsiębiorcami,

- podmiotami tworzącymi system 

szkolnictwa wyższego i nauki,

- szkołami wyższymi,

- IOB,

- izbami gospodarczymi i 

organizacjami przedsiębiorców,

- organizacjami pozarządowymi,

- innymi instytucjami prowadzącymi 

badania naukowe lub prace 

rozwojowe.

2) dla typu projektu 4):

- podmioty tworzące system 

szkolnictwa wyższego i nauki we 

współpracy z przedsiębiorcami. 

(str. 10)

70 000 000,00 16 420 746,44 16 420 746,44 RPPM.01.01.01 PI 1b

W związku z wejściem w życie 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii  (Dz.U. z 2020 roku poz. 

491) oraz mając na względzie 

przedstawioną przez Komisję 

Europejską propozycję zmiany 

Rozporządzeń Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

roku1, 1301/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 roku2 oraz 508/2014 z dnia 15 

maja 2014 roku mającą na celu 

uruchomienie inwestycji w systemy 

opieki zdrowotnej państw 

członkowskich i innych sektorów 

gospodarki w odpowiedzi na wybuch 

pandemii COVID-19, Zarząd 

Województwa Pomorskiego 

uchwałą nr 260/133/20 z dnia 24 

marca 2020 r. podjął decyzję o 

anulowaniu konkursu numer 

RPPM.01.01.01-IP.02-22-005/20.

Realizowane w formule projektu 

grantowego przedsięwzięcie polegające 

na stworzeniu mechanizmu wsparcia 

zakupu usług B+R związanych z 

opracowaniem, rozwojem lub 

praktycznym zastosowaniem nowego 

lub ulepszonego produktu / technologii.

(Punkt 5 opisu Poddziałania w SzOOP
4
 - 

Typ projektu wskazany w punkcie 7), 

str. 9)

21 653 500,00

Typy beneficjentów wskazane w 

punkcie 6 opisu Poddziałania w 

SzOOP
4
 dla typu projektu 

wskazanego w punkcie 7).

3) dla typu projektu 7):

- podmioty tworzące system 

szkolnictwa wyższego i nauki,

- szkoły wyższe, 

- IOB.

(str. 10)

wersja z dnia 29 września 2020 r.

Ogłoszenia o naborach, regulaminy konkursów oraz inne aktualne informacje nt. RPO WP 2014-2020 znajdują się na www.rpo.pomorskie.eu

Dodatkowe informacje

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok 2020

1.

Wrzesień 2019 Grudzień 2019 * Tryb konkursowy
* Termin zakończenia naborów 

wniosków - 31.01.2020 r.
21 653 500,00

Planowane konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku 2020

Oś Priorytetowa 1 Komercjalizacja wiedzy

Planowany termin 

ogłoszenia naboru

Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez 

innowacje - wsparcie dotacyjne

Agencja Rozwoju 

Pomorza S.A.
Zgodne z kolumną 4. RPPM.01.01.01 PI 1b5 000 000,005 000 000,00

Lp.
Instytucja ogłaszająca 

konkurs 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej

/Działania/Poddziałania

Planowany termin 

rozpoczęcia 

naboru/naborów 

wniosków

Typy projektów mogących uzyskać 

dofinansowanie

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów w ramach 

konkursu - kwota 

dofinansowania 

publicznego w zł



2.

Działanie 2.2.1.

Inwestycje profilowane - wsparcie 

dotacyjne 

Czerwiec 2020 Czerwiec 2020*

Wsparcie na rzecz rozwiązań w 

przedsiębiorstwach przemysłu czasu 

wolnego mające na celu 

przeciwdziałanie pandemii i niwelowanie 

negatywnych skutków epidemii COVID-

19, w tym związane z dostosowaniem 

do wymogów sanitarnych.

(Punkt 5 opisu Poddziałania w SzOOP
4
 - 

Typ projektu wskazany w punkcie 5), 

str. 25)

30 000 000,00
Agencja Rozwoju 

Pomorza S.A.
Zgodne z kolumną 4.

Tryb

nadzwyczajny**

mikro i małe przedsiębiorstwa

(str. 25)
30 000 000,00 7 037 462,76*** 7037462,76 *** RPPM.02.02.01 PI 3c

* Nabór wniosków odbywać się 

będzie w trybie ciągłym, do 

wyczerpania dostępnej alokacji.

** zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 

3 kwietnia 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację 

programów operacyjnych w 

związku z wystąpieniem COVID-

19 w 2020 r. , wsparcie 

skierowane na poprawę sytuacji 

epidemiologicznej w związku z 

epidemią COVID-19 będzie 

udzielane w trybie 

nadzwyczajnym.

*** wg kursu wskazanego na 

dzień 30.10.2019 r. - 4,2629

Działanie 2.5. 

Inwestorzy zewnętrzni
Marzec 2020 Maj 2020

Wsparcie na rzecz przygotowania (w 

tym uzbrojenia) terenów inwestycyjnych 

(z wyłączeniem funkcji 

mieszkaniowych), tworzenia stref 

przemysłowych.

(Punkt 5 opisu Działania w SzOOP
4
, str. 

39)

50 000 000,00 
6 IZ RPO WP

3
 - ZWP 

(DPR UMWP
1
)

Zgodne z kolumną 4. Tryb konkursowy

Typy beneficjentów wskazane w 

punkcie 6 opisu Działania w SzOOP
4
:

1) IOB,

2) jednostki samorządu terytorialnego 

i ich jednostki organizacyjne,

3) związki i stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego,

4) przedsiębiorcy.

(str. 39)

50 000 000,00 11 729 104,60 11 729 104,60 RPPM.02.05 PI 3a

W związku z wejściem w życie 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii  (Dz.U. z 2020 roku poz. 

491) oraz mając na względzie 

przedstawioną przez Komisję 

Europejską propozycję zmiany 

Rozporządzeń Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

roku1, 1301/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 roku2 oraz 508/2014 z dnia 15 

maja 2014 roku mającą na celu 

uruchomienie inwestycji w systemy 

opieki zdrowotnej państw 

członkowskich i innych sektorów 

gospodarki w odpowiedzi na wybuch 

pandemii COVID-19, Zarząd 

Województwa Pomorskiego 

uchwałą nr 261/133/20 z dnia 24 

marca 2020 r.podjął decyzję o 

anulowaniu konkursu numer 

RPPM.02.05.00-IZ.00-22-004/20.

Działanie 2.5. 

Inwestorzy zewnętrzni
Wrzesień 2020 Grudzień 2020

Wsparcie na rzecz przygotowania (w 

tym uzbrojenia) terenów inwestycyjnych 

(z wyłączeniem funkcji 

mieszkaniowych), tworzenia stref 

przemysłowych.

(Punkt 5 opisu Działania w SzOOP
4
, str. 

40)

25 000 000,00
IZ RPO WP

3
 - ZWP 

(DPR UMWP
1
)

Zgodne z kolumną 4. Tryb konkursowy

Typy beneficjentów wskazane w 

punkcie 6 opisu Działania w SzOOP4:

1) IOB,

2) jednostki samorządu terytorialnego 

i ich jednostki organizacyjne,

3) związki i stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego,

4) przedsiębiorcy.

(str. 39)

25 000 000,00 5 864 552,30 5 864 552,30 RPPM.02.05 PI 3a

Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa

3.

RPPM.02.05 PI 3a
Działanie 2.5. 

Inwestorzy zewnętrzni
Sierpień 2019 Styczeń 2020

Wsparcie na rzecz przygotowania (w 

tym uzbrojenia) terenów inwestycyjnych 

(z wyłączeniem funkcji 

mieszkaniowych), tworzenia stref 

przemysłowych.

(Punkt 5 opisu Działania w SzOOP
4
, str. 

39)

42 234 792,79 
5 IZ RPO WP

3 
- ZWP 

(DPR UMWP
1
)

Zgodne z kolumną 4. Tryb konkursowy

Typy beneficjentów wskazane w 

punkcie 6 opisu Działania w SzOOP
4
:

1) IOB,

2) jednostki samorządu terytorialnego 

i ich jednostki organizacyjne,

3) związki i stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego,

4) przedsiębiorcy.

(str. 39)

42 234 792,79 9 953 523,94 9 953 523,00



4.
Działanie 3.1.

Edukacja przedszkolna
Listopad 2020 Grudzień 2020

Projekty ukierunkowane na:

1. tworzenie trwałych miejsc wychowania 

przedszkolnego, w tym dostosowanych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 

realizowane w oparciu o diagnozę bieżących 

i prognozowanych potrzeb (...);

2. podniesienie jakości usług świadczonych 

w ośrodkach wychowania przedszkolnego, 

realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, 

zgodnie z regionalnymi ramami 

kompleksowego wspomagania przedszkoli, 

wyłącznie jako uzupełnienie działań 

dotyczących tworzenia trwałych miejsc 

wychowania przedszkolnego (...).

(Punkt 5 opisu Działania w SzOOP⁴ - Typy 

projektów wskazane na str. 45)

43 921 000,00 
7 IZ RPO WP³ - ZWP 

(DEFS UMWP²)
Zgodne z kolumną 4. Tryb konkursowy

Typ beneficjenta wskazany w 

punkcie 6 opisu Działania w 

SzOOP⁴: 

- organy prowadzące ośrodki 

wychowania przedszkolnego.

(str. 45)

43 921 000,00 
7 10 000 000,00 10 000 000,00 RPPM.03.01.00 PI 10i

Nabór zostanie ogłoszony pod 

warunkiem zatwierdzenia przez 

KE zmiany Programu 

Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 

w wyniku przeglądu 

śródokresowego.

INFORMACJA 

UZUPEŁNIAJĄCA:

Zmiany Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 umożliwiające 

ogłoszenie naboru zostały 

zatwierdzone Decyzją 

wykonawczą KE nr C(2020) 

6598 z dnia 22 września 2020 r.

Poddziałanie 3.2.1.

Jakość edukacji ogólnej
Listopad 2020 Styczeń 2021

Wyłącznie dla projektów o wartości 

dofinansowania nieprzekraczającej 100 

000 EUR, ukierunkowanych na 

kompleksowe wsparcie szkół i placówek 

w obszarze edukacji morskiej i 

żeglarskiej w zakresie wskazanym w 

przedsięwzięciu strategicznym pn. 

„Kompleksowe wsparcie szkół i 

placówek”, zdefiniowanym w 

Regionalnym Programie Strategicznym 

„Aktywni Pomorzanie”.

Projekty obejmujące co najmniej 1 rok 

szkolny ukierunkowane na podniesienie 

jakości edukacji ogólnej, realizowane w 

oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z 

regionalnymi ramami kompleksowego 

wspomagania szkół (...).

(Punkt 5 opisu Działania w SzOOP⁴ - Typ 1. 

projektów wskazany na str. 51-52)

3 613 680,23 
7 IZ RPO WP³ - ZWP 

(DEFS UMWP²)
Zgodne z kolumną 4. Tryb konkursowy

Typ beneficjenta wskazany w 

punkcie 6 opisu Działania w 

SzOOP⁴: 

- organy prowadzące szkoły.

(str. 53)

3 233 292,84 
7 822 768,20 736 161,03 RPPM.03.02.01 PI 10i

Poddziałanie 3.2.1.

Jakość edukacji ogólnej
Listopad 2020 Styczeń 2021

Wyłącznie dla projektów o wartości 

dofinansowania przekraczającej 100 000 

EUR, ukierunkowanych na kompleksowe 

wsparcie szkół i placówek w obszarze 

edukacji morskiej i żeglarskiej w 

zakresie wskazanym w przedsięwzięciu 

strategicznym pn. „Kompleksowe 

wsparcie szkół i placówek”, 

zdefiniowanym w Regionalnym 

Programie Strategicznym „Aktywni 

Pomorzanie”.

Projekty obejmujące co najmniej 1 rok 

szkolny ukierunkowane na podniesienie 

jakości edukacji ogólnej, realizowane w 

oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z 

regionalnymi ramami kompleksowego 

wspomagania szkół (...).

(Punkt 5 opisu Działania w SzOOP⁴ - Typ 1. 

projektów wskazany na str. 51-52)

9 026 636,61 
7 IZ RPO WP³ - ZWP 

(DEFS UMWP²)
Zgodne z kolumną 4. Tryb konkursowy

Typ beneficjenta wskazany w 

punkcie 6 opisu Działania w 

SzOOP⁴: 

- organy prowadzące szkoły.

(str. 53)

8 076 464,34 
7 2 055 198,34 1 838 861,67 RPPM.03.02.01 PI 10i

6.
Działanie 5.3.

Opieka nad dziećmi do lat 3
Styczeń 2020 Luty 2020

Projekty ukierunkowane na zwiększenie 

zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi 

do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań 

ułatwiających tym osobom wejście lub 

powrót na rynek pracy, oraz zwiększających 

szanse utrzymania pracy (...).

(Punkt 5 opisu Działania w SzOOP⁴ - Typ 

projektu wskazany na str.83-84)

68 206 400,00
IZ RPO WP³ - ZWP 

(DEFS UMWP²)
Zgodne z kolumną 4. Tryb konkursowy

Typ beneficjenta wskazany w 

punkcie 6 opisu Działania w 

SzOOP⁴: 

1) jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne,

2) związki i stowarzyszenia 

jednostek samorządu 

terytorialnego,

3) osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej,

4) przedsiębiorcy,

5) organizacje pozarządowe,

6) podmioty ekonomii 

społecznej/przedsiębiorstwa 

społeczne,

7) ROT/LOT.

(str. 84)

68 206 400,00 16 000 000,00 16 000 000,00 RPPM.05.03.00 PI 8iv

Oś Priorytetowa 3 Edukacja

5.

Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie



7.
Poddziałanie 6.2.2. 

Rozwój usług społecznych
Grudzień 2019 Styczeń 2020

Projekty ukierunkowane na zwiększenie 

dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, 

spersonalizowanych i zintegrowanych 

usług społecznych oraz projekty 

ukierunkowane na zwiększenie dostępu 

do zdeinstytucjonalizowanych i 

zintegrowanych usług społecznych w 

zakresie wsparcia rodziny (w tym 

rodziny wielodzietnej) i pieczy 

zastępczej (...).

(Punkt 5 opisu Działania w SzOOP⁴ - 

Typy projektów wskazane na str. 112-

114)

119 110 441,18 **
IZ RPO WP³ - ZWP 

(DEFS UMWP²)
Zgodne z kolumną 4. Tryb konkursowy

Typ beneficjenta wskazany w punkcie 

6 opisu Działania w SzOOP⁴: 

1) organizacje pozarządowe,  

2) podmioty ekonomii społecznej/ 

przedsiębiorstwa społeczne,  

3) instytucje pomocy i integracji 

społecznej,  

4) jednostki samorządu terytorialnego 

i ich jednostki organizacyjne,  

5) związki i stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego, 

6) instytucje wsparcia rodziny i 

systemu pieczy zastępczej, 

7) instytucje resocjalizacyjne,  

8) instytucje opiekuńczo-

wychowawcze, 

9) ROT/LOT.

(str. 114)

106 572 500,00 27 941 176,47 25 000 000,00 RPPM.06.02.02 PI 9iv

** Zmiana wysokości 

orientacyjnej kwoty 

przeznaczonej na 

dofinansowanie projektów w 

stosunku do zapisów w 

Harmonogramie naborów 

wniosków o dofinansowanie 

projektów w trybie konkursowym 

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 na rok 2019 

wynika z otrzymania zgody na 

wykorzystanie środków kwoty 

rezerwy wykonania, zgodnie z 

pismem Ministerstwa Inwestycji i 

Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2019 

roku dot. przekazania decyzji KE 

C(2019)6164 z dnia 16 sierpnia 

2019 r. w sprawie określenia 

programów operacyjnych i 

priorytetów, które osiągnęły cele 

pośrednie za 2018 r.

9. Działanie 10.4. Redukcja emisji Wrzesień 2019 Styczeń 2020

Wsparciem objęte będą projekty 

skierowane na rozwój i modernizację 

scentralizowanych systemów 

zaopatrzenia w ciepło.

(Punkt 5 opisu Poddziałania w SzOOP⁴ - 

Typ projektu wskazany w punkcie 1), 

str. 196)

15 222 145,70 
5 IZ RPO WP

3
 - ZWP 

(DPR UMWP
1
)

Zgodne z kolumną 4. Tryb konkursowy

Typy beneficjentów wskazane w 

punkcie 6 opisu Działania w SzOOP⁴:

1) jednostki samorządu terytorialnego 

i ich jednostki organizacyjne, 

2) związki i stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego, 

9) przedsiębiorcy. 

(str. 196)

15 222 145,70 3 587 421,22 3 587 421,22 RPPM.10.04.00 PI 4e

Wrzesień 2019 Styczeń 2020

Wsparcie można uzyskać na działania 

służące podniesieniu atrakcyjności 

walorów dziedzictwa naturalnego, 

polegające na rozwoju infrastruktury 

turystycznej, w tym infrastruktury 

żeglarskiej, szlaków rowerowych i 

kajakowych oraz tras turystycznych o 

charakterze regionalnym i 

ponadregionalnym realizujące 

przedsięwzięcia strategiczne.

(Punkt 5 opisu Działania w SzOOP⁴ - 

Typy projektów wskazane w punktach 

1)-2), str. 158)

30 000 000,00 
5 IZ RPO WP

3
 - ZWP 

(DPR UMWP
1
)

Zgodne z kolumną 4. 30 000 000,00 7 070 135,75 7 070 135,75 RPPM.08.04.00 PI 6c

Konkurs skierowany będzie 

wyłącznie do wnioskodawców, 

których projekty realizują 

przedsięwzięcia strategiczne 

wymienione w RPS Pomorska 

podróż: 

1. „Pomorskie Szlaki Kajakowe", 

2. „Rozwój oferty turystyki wodnej 

w obszarze Pętli Żuławskiej i 

Zatoki Gdańskiej", 

3. „Pomorskie trasy rowerowe o 

znaczeniu międzynarodowym R-

10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-

9", a które nie otrzymały wsparcia 

w ramach pierwszego i drugiego 

konkursu.

Tryb konkursowy

Typy beneficjentów wskazane w 

punkcie 6 opisu Działania w SzOOP⁴:

1) jednostki samorządu terytorialnego 

i ich jednostki organizacyjne, 

2) związki i stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego, 

3) organizacje pozarządowe, 

4) instytucje kultury, 

5) instytucje edukacyjne, 

6) szkoły wyższe, 

7) przedsiębiorcy (w tym 

organizatorzy turystyczni, 

gospodarstwa agroturystyczne), 

8) ROT/LOT,

9) parki narodowe, 

10) PGL Lasy Państwowe, 

11) kluby sportowe. 

12) Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej, 

13) urzędy morskie, 

14) operatorzy elektrowni wodnych.

(str. 159)

Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności 

walorów dziedzictwa przyrodniczego

Oś Priorytetowa 8 Konwersja

8.

Oś Priorytetowa 10 Energia

Oś Priorytetowa 6 Integracja



10.
Poddziałanie 1.1.2. Ekspansja przez 

innowacje - wsparcie pozadotacyjne

11.
Działanie 1.2. Transfer wiedzy do 

gospodarki

12.
Działanie 2.1. Inwestycje podstawowe 

i profilowane - wsparcie pozadotacyjne

13. Działanie 2.3. Aktywność eksportowa

14.
Poddziałanie 2.4.1. Specjalistyczne 

usługi doradcze

15.

Poddziałanie 2.4.2. Wsparcie Instytucji 

Otoczenia Biznesu na terenie Obszaru 

Metropolitalnego Trójmiasta  - 

mechanizm ZIT

16.
Poddziałanie 2.4.3. Wsparcie Instytucji 

Otoczenia Biznesu

17.

Poddziałanie 3.2.2. 

Wsparcie ucznia szczególnie 

uzdolnionego

18.
Poddziałanie 3.3.1. 

Jakość edukacji zawodowej

19.

Poddziałanie 3.3.2. 

Programy motywacyjne dla uczniów 

szkół zawodowych

Oś Priorytetowa 3 Edukacja

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 2.3. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2016 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2020 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 3.3.1. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2016 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursów w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2020 roku.

Instrumenty finansowe są zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Menadżera Funduszu Funduszy w ramach umowy nr UDA-RPPM.IF-00-001/16-04 o finansowaniu Projektu „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+) ”.

Nie planuje się naborów na pośredników finansowych w 2020 roku.

Wsparcie udzielane jest ostatecznym odbiorcom w ramach produktów finansowych: 

Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa: od sierpnia 2017 r. do wyczerpania środków, jednak nie później niż do września 2020 r. 

Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana: od października 2017 r. do wyczerpania środków, jednak nie później niż do sierpnia 2020 r.

Poręczenie: od marca 2018 r. do wyczerpania środków, jednak nie później niż do sierpnia 2020 r.

Informacja o produktach finansowych: 

http://www.rpo.pomorskie.eu/bank-gospodarstwa-krajowego-menadzer-funduszu-funduszy-dla-op.-1-i-op.-2

Działania / Poddziałania w których IZ RPO WP nie przewiduje naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w 2020 roku

Instrumenty finansowe są zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Menadżera Funduszu Funduszy w ramach umowy nr UDA-RPPM.IF-00-001/16-02 o finansowaniu Projektu „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+) ”. 

Nie planuje się naborów na pośredników finansowych w 2020 roku.

Produkt finansowy Pożyczka na innowacje dostępny jest dla ostatecznych odbiorców od grudnia 2017 roku do wyczerpania środków, jednak nie później niż do stycznia 2022 r. Wejścia kapitałowe dostępne będą dla ostatecznych odbiorców od I kwartału 2020 roku, do wyczerpania środków.

Informacja o produktach finansowych: 

http://www.rpo.pomorskie.eu/bank-gospodarstwa-krajowego-menadzer-funduszu-funduszy-dla-op.-1-i-op.-2

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 1.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2017 roku.

Na dzień ogłoszenia niniejszego Harmonogramu, IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2020 roku.

Oś Priorytetowa 1 Komercjalizacja wiedzy

Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 2.4.3. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2016 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2020 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 2.4.1. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2019 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2020 roku.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.



20.

Działanie 4.1. Infrastruktura 

ponadgimnazjalnych szkół 

zawodowych

21.

Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni 

prowadzących kształcenie o profilu 

praktycznym

22.

Poddziałanie 5.1.1. 

Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych – mechanizm ZIT

23.

Poddziałanie 5.1.2. 

Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych

24.

Poddziałanie 5.2.1. 

Aktywizacja zawodowa – mechanizm 

ZIT

25.
Poddziałanie 5.2.2. 

Aktywizacja zawodowa 

26.

Poddziałanie 5.4.1.

Zdrowie na rynku pracy - mechanizm 

ZIT

27.
Poddziałanie 5.4.2. 

Zdrowie na rynku pracy

28.
Działanie 5.5. 

Kształcenie ustawiczne

29.
Działanie 5.6. 

Adaptacyjność pracowników

30.
Działanie 5.7. 

Nowe mikroprzedsiębiorstwa

31.

Poddziałanie 6.1.1.  

Aktywizacja społeczno - zawodowa – 

mechanizm ZIT

32.
Poddziałanie 6.1.2.  

Aktywizacja społeczno - zawodowa 

33.

Poddziałanie 6.2.1. 

Rozwój usług społecznych – 

mechanizm ZIT

34.

Poddziałanie 6.3.1. 

Podmioty ekonomii społecznej – 

mechanizm ZIT

35.
Poddziałanie 6.3.2. 

Podmioty ekonomii społecznej

36.

Poddziałanie 6.3.3. 

Koordynacja rozwoju sektora 

ekonomii społecznej

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 5.2.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2015, 2016 i 2019 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursów w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2020 roku.

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 6.3.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2016, 2017 i 2018 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursów w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2020 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 5.7. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2016 i 2019 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursów w ramach przedmiotowego Działania w 2020 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 4.1. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2016 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2020 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 4.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2016 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2020 roku.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 5.4.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2017 i 2018 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursów w ramach przedmiotowego Działania w 2020 roku.

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 5.5. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2016 i 2019 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursów w ramach przedmiotowego Działania w 2020 roku.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Oś Priorytetowa 6 Integracja

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 5.6. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2017 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursów w ramach przedmiotowego Działania w 2020 roku.

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 6.1.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2015, 2016, 2017 i 2019 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursów w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2020 roku.



37.
Poddziałanie 7.1.1. Zasoby ochrony 

zdrowia – mechanizm ZIT

38.
Poddziałanie 7.1.2. Zasoby ochrony 

zdrowia

39.
Działanie 7.2. Systemy informatyczne i 

telemedyczne 

40.

Poddziałanie 8.1.1. Kompleksowe 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne w 

miastach Obszaru Metropolitalnego 

Trójmiasta – mechanizm ZIT

41.

Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne w 

miastach poza Obszarem 

Metropolitalnym Trójmiasta

42.

Działanie 8.2. Kompleksowe 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne - 

wsparcie pozadotacyjne

43.
Działanie 8.3. Materialne i 

niematerialne dziedzictwo kulturowe

44.
Poddziałanie 9.1.1. Transport miejski 

– mechanizm ZIT

45. Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski 

46.

Poddziałanie 9.2.1. Regionalna 

infrastruktura kolejowa – mechanizm 

ZIT

47.
Poddziałanie 9.2.2. Regionalna 

infrastruktura kolejowa

48.
Działanie 9.3. Regionalna 

infrastruktura drogowa

49.

Poddziałania 10.1.1. Efektywność 

energetyczna - mechanizm ZIT - 

wsparcie dotacyjne

50.
Poddziałanie 10.2.1. Efektywność 

energetyczna - wsparcie dotacyjne

51.
Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne 

źródła energii - wsparcie dotacyjne

52.

Poddziałanie 10.3.2. Odnawialne 

źródła energii - wsparcie 

pozadotacyjne

53.

Działanie 10.5. Efektywność 

energetyczna - wsparcie 

pozadotacyjne

Oś Priorytetowa 10 Energia

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 8.3. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2015 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2020 roku.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 8.1.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2017 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2020 roku.

Instrumenty finansowe są zarządzane przez Europejski Bank Inwestycyjny, Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Umowy o Finansowaniu nr UDA-RPPM.IF-00-002/16-00 ze zm.

Wyłoniono pośrednika finansowego dla produktu Pożyczka rewitalizacyjna. 

Nie planuje się naborów na pośredników finansowych w 2020 roku.

Wsparcie udzielane jest ostatecznym odbiorcom od marca 2018 roku do wyczerpania środków, jednak nie później niż do marca 2022 roku.

Informacja o produkcie finansowym:

www.rpo.pomorskie.eu/europejski-bank-inwestycyjny-menadzer-funduszu-funduszy-dla-op.-8-i-op.-10

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 7.1.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2017 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2020 roku.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 9.1.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2016 i 2017 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2020 roku.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Oś Priorytetowa 8 Konwersja

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 7.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2016 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2020 roku.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Oś Priorytetowa 7 Zdrowie

Oś Priorytetowa 9 Mobilność 

Instrumenty finansowe są zarządzane przez Europejski Bank Inwestycyjny, Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Umowy o Finansowaniu nr UDA-RPPM.IF-00-002/16-00 ze zm.

Wyłoniono pośrednika finansowego dla produktu Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych.

Nie planuje się naborów na pośredników finansowych w 2020 roku.

Wsparcie udzielane jest ostatecznym odbiorcom od października 2018 roku do wyczerpania środków, jednak nie później niż do września 2021 roku.

Informacja o produkcie finansowym:

www.rpo.pomorskie.eu/europejski-bank-inwestycyjny-menadzer-funduszu-funduszy-dla-op.-8-i-op.-10

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 10.2.1. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2016 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2020 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 10.3.1. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2017 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2020 roku.

Instrumenty finansowe są zarządzane przez Europejski Bank Inwestycyjny, Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Umowy o Finansowaniu nr UDA-RPPM.IF-00-002/16-00 ze zm.

Wyłoniono pośrednika finansowego dla produktu Pożyczka OZE.

Nie planuje się naborów na pośredników finansowych w 2020 roku.

Wsparcie udzielane jest ostatecznym odbiorcom od kwietnia 2019 roku do wyczerpania środków, jednak nie później niż do kwietnia 2022 roku.

Informacja o produkcie finansowym:

www.rpo.pomorskie.eu/europejski-bank-inwestycyjny-menadzer-funduszu-funduszy-dla-op.-8-i-op.-10

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 9.2.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2018 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2020 roku.



54.
Działanie 11.1. Ograniczanie zagrożeń 

naturalnych

55. Działanie 11.2. Gospodarka odpadami

56.
Działanie 11.3. Gospodarka wodno-

ściekowa

57.
Działanie 11.4. Ochrona 

różnorodności biologicznej

7. Kurs wskazany w algorytmie ustalania limitu kontraktacji wskazany w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa pomorskiego, tj. kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia niniejszego harmonogramu (z dnia 28.08.2020 r. - 4,3921)               

6. Maksymalna łączna kwota przyznanego dofinansowania nie przekroczy limitu kontraktacji dla Działania/Poddziałania ustalonego przez Ministerstwo Finansów na miesiąc rozstrzygnięcia konkursu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Kurs wskazany w algorytmie ustalania limitu kontraktacji wskazany w Kontrakcie 

Terytorialnym dla województwa pomorskiego, tj. kurs EBC z przedostatniego dnia 

roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia harmonogramu 

(z dnia 30.10.2019 r. - 4,2629)

1. DPR UMWP - Departament Programów Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2. DEFS UMWP - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego      

4. SzOOP - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 11.4. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2015 i 2017 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2020 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 11.1. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2017 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2020 roku.

3. IZ RPO WP - Instytucja Zarządzająca RPO WP 

5. Nabory ujęte w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok 2019.  Maksymalna łączna kwota przyznanego dofinansowania nie przekroczy limitu kontraktacji dla Działania/Poddziałania ustalonego przez Ministerstwo Finansów na 

miesiąc rozstrzygnięcia konkursu.

Oś Priorytetowa 11 Środowisko

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 11.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2016 i 2017 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2020 roku.

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 11.3. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2016 i 2017 roku.

IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2020 roku.


