
                                                            
 

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM NA ROK 2020 

DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2014-2020  

Wersja z dnia 23 września 2020 roku  

 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

 

Numer i nazwa Działania  
Planowany termin 

naborów 
Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie  

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów w ramach 

konkursu (zł) 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs  

http://www.2014-2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/  

Dodatkowe 

informacje  

OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA 

Działanie 1.1 Wsparcie 

infrastruktury B+R 
Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 1.2 Badania i rozwój 

w sektorze świętokrzyskiej 

przedsiębiorczości 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

            OŚ PRIORYTETOWA 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/


                                                            

Działanie 2.1 Wsparcie 

świętokrzyskich IOB w celu 

zwiększenia poziomu 

przedsiębiorczości w regionie 

 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 2.2 Tworzenie 

nowych terenów 

inwestycyjnych 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 2.4 Promocja 

gospodarcza kluczowych branż 

gospodarki regionu  

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 2.5 Wsparcie 

inwestycyjne sektora MŚP 

III kwartał 

2020 r. 

Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii  

COVID-19: 

- wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych 

przedsiębiorstw. 

40 000 000,00 zł Departament Inwestycji i 

Rozwoju Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.2014-2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

Nabór w trybie 

nadzwyczajnym 

III kwartał 

2020 r. 

Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii  

COVID-19: 

- wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych 

przedsiębiorstw. 

4 000 000,00 zł 

(w przypadku 

pojawienia się 

wolnych środków 

alokacja może zostać 

zwiększona) 

Departament Inwestycji i 

Rozwoju Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.2014-2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

 

Nabór w trybie 

nadzwyczajnym 

OŚ PRIORYTETOWA 3. EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/


                                                            

Działanie 3.1 Wytwarzanie 

i dystrybucja energii 

pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych  

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 3.2 Efektywność 

energetyczna i odnawialne 

źródła energii w 

przedsiębiorstwach 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 3.3 Poprawa 

efektywności energetycznej  

z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii w 

sektorze publicznym i 

mieszkaniowym 

 

III kwartał 

2020 r. 

 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie: 

Projekty dotyczące głębokiej modernizacji  energetycznej 

budynków użyteczności publicznej (kategoria interwencji 

013) 

 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona 

na 

dofinansowani

e projektów w 

ramach 

konkursu (zł): 

30.000.000 zł1 

 

Departament 

Inwestycji i Rozwoju 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

 

http://www.2014-

2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

UWAGI: 
1  Kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 

uzależniona będzie od 

dostępności alokacji 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA 4.  DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE 

Działanie 4.1 Przeciwdziałanie 

skutkom klęsk żywiołowych 

oraz usuwanie ich skutków  

 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 4.2 Gospodarka 

odpadami 

 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

 

Działanie 4.3 Gospodarka 

wodno – ściekowa 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

 

Działanie 4.4 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego  

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

 

Działanie 4.5  Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/


                                                            

Ochrona i wykorzystanie 

obszarów cennych 

przyrodniczo 

 

 

OŚ PRIORYTETOWA 5. NOWOCZESNA KOMUNIKACJA 

 

Działanie 5.1 Infrastruktura 

drogowa 

 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 5.2 Infrastruktura 

kolejowa 

 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

OŚ PRIORYTETOWA 6.  ROZWÓJ MIAST 

 

Działanie 6.1 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym - ZIT KOF 
Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 6.2 Promowanie 

strategii niskoemisyjnych oraz 

zrównoważonego mobilność 

miejska  - ZIT KOF 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 6.3 Ochrona                   

i wykorzystanie obszarów 

cennych przyrodniczo  - ZIT 

KOF 

 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 6.4  Infrastruktura 

drogowa - ZIT KOF Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 



                                                            

Działanie 6.5 Rewitalizacja 

obszarów miejskich i wiejskich Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 6.6 Infrastruktura 

edukacyjna i szkoleniowa - ZIT 

KOF 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

OŚ PRIORYTETOWA 7. SPRAWNE USŁUGI PUBLICZNE 

Działanie 7.1 Rozwój 

e-społeczeństwa 

 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 7.2 Rozwój 

potencjału endogenicznego jako 

element strategii terytorialnej 

dla określonych obszarów 

 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 7.3 Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna – 

wsparcie regionalnych  

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

Działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej 

 i szkoleniowej 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. 

 

 

 

Europejski Fundusz Społeczny 

Numer i nazwa Działania  
Planowany 

termin naborów 
Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie  

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów w ramach 

konkursu (zł) 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs  

http://www.2014-

2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

Dodatkowe informacje 

  

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/


                                                            

OŚ PRIORYTETOWA 8 ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO 

Działanie 8.1 

Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego 

 

 

Podziałanie 8.1.1  

Zwiększanie dostępu do 

opieki nad dziećmi  

do lat 3  

(projekty konkursowe) 

 

II kwartał 

(kwiecień) 

 

 

Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (zgodnie 

z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3) poprzez: 

1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w 

tym dostosowanych do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo 

tworzonych instytucjonalnych formach opieki 

przewidzianych ustawą, tj.  w żłobkach, klubach 

dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna. 

2. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 

3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 

instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą. 

3. Sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi 

przez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, 

klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych 

przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów 

wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci 

do lat 3. 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych). 

6 800 000 – UE 

 

 

 

 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.2014-

2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

 

Projekty do 100 tys. EUR 

 

Projekty powyżej 100 tys. 

EUR 

Podziałanie 8.1.2  

Zwiększanie dostępu do 

opieki nad dziećmi do lat 3 – 

ZIT 

(projekty konkursowe) 

Cała alokacja w ramach Poddziałania została wyczerpana i nie przewiduje się naboru w roku 2020. 

Działanie 8.2 

Aktywne i zdrowe starzenie się 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/


                                                            
Poddziałanie 8.2.1 

Przeciwdziałanie 

przedwczesnemu 

opuszczaniu rynku pracy 

przez osoby w wieku 

aktywności zawodowej 

(projekty konkursowe)  

I 

kwartał 

(luty) 

 

  

1. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych 

na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w 

miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy. 

2. Wdrożenie programów przekwalifikowania 

pracowników długotrwale pracujących w warunkach 

negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące 

do kontynuowania pracy na innych stanowiskach  

o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. 

W celu uzyskania kompleksowości wsparcia realizacja typu  

nr 2 musi być prowadzona łącznie z typem nr 1. 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych). 

2 125 000 – UE 

   125 000 – BP 

 

 

 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.2014-

2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

Projekty do 100 tys. EUR 

 

Projekty powyżej 100 tys. 

EUR 

 

Poddziałanie 8.2.2 

Wsparcie profilaktyki 
zdrowotnej w regionie 

(projekty konkursowe) 

IV 

kwartał 

(październik) 

 

Wspieranie realizacji krajowych programów zdrowotnych w 

zakresie poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki 

macicy i piersi, w tym koncentrujące się na eliminowaniu 

barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz 

zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne. 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych). 

5 100 000 – UE 

  300 000 – BP 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.2014-

2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

Projekty powyżej 100 tys. 

EUR 

Poddziałanie 8.2.3  

Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej – ZIT 

(projekty konkursowe) 

IV 

kwartał 

(październik) 

 

1. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych 

na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w 

miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy. 

2. Wdrożenie programów przekwalifikowania 

pracowników długotrwale pracujących w warunkach 

negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące 

do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o 

mniejszym obciążeniu dla zdrowia. 

W celu uzyskania kompleksowości wsparcia realizacja typu  

nr 2 musi być prowadzona łącznie z typem nr 1. 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

990 250 – UE  

 58 250 – BP 

 

 

 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.2014-

2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

Projekty do 100 tys. EUR 

 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/


                                                            
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych). 

Działanie 8.3 

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 

Poddziałanie 8.3.1 

Upowszechnianie i wzrost 

jakości edukacji 

przedszkolnej 

(projekty konkursowe)  

 III 

kwartał  

(wrzesień) 

  

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego  w 

nowo utworzonych ośrodkach wychowania 

przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu 

województwa świętokrzyskiego o najwyższym 

zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z 

możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów 

dydaktycznych i/lub modernizacja/ remont istniejącej 

infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

2. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 

istniejących OWP na obszarach z terenu województwa 

świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na 

usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia 

w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub 

modernizacja/remont istniejącej infrastruktury do potrzeb i 

możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. 

3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia 

wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie 

stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć 

wspierających, wyłącznie w zakresie: 

a) zajęć specjalistycznych,  

b) zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 

w rozumieniu Prawa oświatowego, 

c) zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy.  

4. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia 

wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, poprzez realizację 

zajęć wspierających w zakresie kompetencji kluczowych 

i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 

pracy.   

5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania 

przedszkolnego do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej 

oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 

dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu 

2 210 000 – UE 

 

 

 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.2014-

2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

Projekty do 100 tys. EUR 

 

 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/


                                                            
przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu 

wynikającego z niepełnosprawności.  

6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi 

w wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy 

nauczycieli z rodzicami. 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty  

z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych). 

Poddziałanie 8.3.2 

Wsparcie kształcenia 

podstawowego w zakresie 

kompetencji kluczowych 

(projekty konkursowe) 

I 

kwartał 

(marzec) 

  

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych 

i/lub  umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 

rynku pracy poprzez: 

a) realizację dla uczniów dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa 

edukacyjno-zawodowego, wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, 

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji lub 

kwalifikacji nauczycieli/pracowników 

pedagogicznych w zakresie stosowania metod 

oraz form organizacyjnych sprzyjających 

kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji 

kluczowych i/lub  umiejętności uniwersalnych  

niezbędnych na rynku pracy,  

c) doposażenie bazy dydaktycznej jest możliwe 

tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

projektu w obszarze rozwijania u uczniów 

kompetencji kluczowych   i/lub  umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.  

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na 

metodzie eksperymentu poprzez:  

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów  

w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub 

matematyki, 

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych nauczycieli/ 

pracowników pedagogicznych, w tym nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, 

2 635 000 – UE 

   155 000 – BP 

    

 

 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.2014-

2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

Projekty do 100 tys. EUR 

 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/


                                                            
niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu, 

c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do 

nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub 

matematyki. 

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami rozwojowymi  i edukacyjnymi w tym 

wsparcie ucznia młodszego, poprzez: 

a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów 

młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę 

szkoły lub placówki systemu oświaty, 

b) przygotowanie nauczycieli/pracowników 

pedagogicznych,  do prowadzenia procesu 

indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia 

młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

uczniów i efektywnego stosowania pomocy 

dydaktycznych w pracy, 

c) doposażenie  szkół lub placówek systemu oświaty 

w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny 

sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 

uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, a także w podręczniki szkolne i 

materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb 

uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, 

które są zgodne z koncepcją uniwersalnego 

projektowania lub w przypadku braku możliwości 

jej zastosowania wykorzystano mechanizm 

racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami 

określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji. 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty  

z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 



                                                            
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych). 

Poddziałanie 8.3.3 

Rozwój edukacji  

kształcenia ogólnego w 

zakresie stosowania TIK 

(projekty konkursowe) 

Cała alokacja w ramach Poddziałania została wyczerpana i nie przewiduje się naboru w roku 2020. 

Poddziałanie 8.3.4 

Rozwój szkolnictwa 

ponadpodstawowego w 

budowaniu kompetencji 

kluczowych 

(projekty konkursowe)  

Cała alokacja w ramach Poddziałania została wyczerpana i nie przewiduje się naboru w roku 2020. 
 

Poddziałanie 8.3.5 

Realizacja programu 

stypendialnego 

skierowanego do uczniów 

szkół ponadpodstawowych 

(projekt pozakonkursowy) 

 

Projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Poddziałanie 8.3.6  

Wzrost jakości edukacji 

ogólnej – ZIT  

konkurs dotyczący 

Poddziałania 8.3.1 

Upowszechnianie i wzrost 

jakości edukacji 

przedszkolnej  

(projekty konkursowe) 

 III 

kwartał 

(wrzesień) 

 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 

nowo tworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego 

(OWP) na obszarach z terenu województwa 

świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na 

usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia 

w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub 

modernizacja/remont istniejącej infrastruktury do potrzeb 

i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. 

2. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 

istniejących OWP na obszarach z terenu województwa 

świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na 

usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia 

w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub 

modernizacja/remont istniejącej infrastruktury do potrzeb 

i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. 

3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia 

wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie 

 1 530 000 – UE 

   

 

 

 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.2014-

2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

Projekty do 100 tys. EUR 

 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/


                                                            
stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć 

wspierających, wyłącznie w zakresie: 

a) zajęć specjalistycznych,  

b) zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 

w rozumieniu Prawa oświatowego, 

c) zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy. 
4. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia 

wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, poprzez realizację 

zajęć wspierających w zakresie kompetencji kluczowych 

i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 

pracy.   

5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania 

przedszkolnego do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty 

edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z 

niepełnosprawnością udział w wychowaniu 

przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu 

wynikającego z niepełnosprawności.  

6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w 

wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy 

nauczycieli z rodzicami. 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty z wyłączeniem 

osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych). 

Poddziałanie 8.3.6  

Wzrost jakości edukacji 

ogólnej – ZIT  

konkurs dotyczący 

Poddziałania 8.3.2 

Wsparcie kształcenia 

podstawowego w zakresie 

kompetencji kluczowych 

(projekty konkursowe) 

Cała alokacja w ramach Poddziałania została wyczerpana i nie przewiduje się naboru w roku 2020. 

 

Poddziałanie 8.3.6  

Wzrost jakości edukacji 

ogólnej – ZIT  

Cała alokacja w ramach Poddziałania została wyczerpana i nie przewiduje się naboru w roku 2020. 



                                                            
konkurs dotyczący 

Poddziałania 8.3.4  

Rozwój szkolnictwa 

ponadpodstawowego w 

budowaniu kompetencji 

kluczowych  

(projekty konkursowe) 

Działanie 8.4 

Kształcenie ustawiczne osób dorosłych   

Poddziałanie 8.4.2 

Podnoszenie umiejętności 

lub kwalifikacji osób 

dorosłych w obszarze ICT i 

języków obcych poprzez 

realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych 

(projekty konkursowe) 

Cała alokacja w ramach Poddziałania została wyczerpana i nie przewiduje się naboru w roku 2020. 

Poddziałanie 8.4.3 

Podnoszenie umiejętności 

lub kwalifikacji osób 

dorosłych w obszarze ICT i 

języków obcych poprzez 

realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych – 

ZIT (projekty konkursowe) 

Cała alokacja w ramach Poddziałania została wyczerpana i nie przewiduje się naboru w roku 2020. 

Działanie 8.5 

Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego   

Poddziałanie 8.5.1 

Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz 

tworzenia i rozwoju CKZiU 

(projekty konkursowe) 

 

 

 

 III 

kwartał  

(wrzesień) 

  

Dostosowywanie kształcenia zawodowego do wymagań 

rynku pracy, poprzez: 

1. Realizację kompleksowych programów kształcenia 

praktycznego organizowanych w miejscu pracy, w tym 

realizacja staży zawodowych uczniów u pracodawców 

oraz kursy/szkolenia, które prowadzą do zdobycia 

dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku 

pracy. 

 

 

  

5 547 369 – UE 

652 361– BP 

 

 

 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.2014-

2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900  

  

Projekty do 100 tys. EUR 

 

Projekty powyżej 100 tys. 

EUR 

 

  

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/


                                                            
 

 

 

  

 2. Realizację/wspieranie dualnego podejście do kształcenia 

i szkolenia. 

3. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego  

w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. 

4. Zwiększenie kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli, w tym 

nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki 

zawodu. 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych). 

   

Poddziałanie 8.5.2 

Realizacja programu 

stypendialnego 

skierowanego do uczniów 

szkół ponadpodstawowych  

(projekt pozakonkursowy) 

Projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Poddziałanie 8.5.3  

Edukacja formalna  

i pozaformalna osób 

dorosłych 

(projekty konkursowe) 

Cała alokacja w ramach Poddziałania została wyczerpana i nie przewiduje się naboru w roku 2020. 

 

 

Poddziałanie 8.5.4  

Kształcenie ustawiczne – 

ZIT konkurs dotyczący 

Poddziałania 8.5.1 

Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego 

oraz wsparcie na rzecz 

tworzenia  i rozwoju 

CKZiU 

(projekty konkursowe) 

 

I 

 kwartał  

(marzec) 

 

Dostosowywanie kształcenia zawodowego do wymagań 

rynku pracy, poprzez: 

1. Realizację kompleksowych programów kształcenia 

praktycznego organizowanych w miejscu pracy, w tym 

realizacja staży zawodowych uczniów u pracodawców 

oraz kursy/szkolenia, które prowadzą do zdobycia 

dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku 

pracy. 

2. Realizację/wspieranie dualnego podejście do kształcenia 

i szkolenia. 

3. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego  

w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. 

4. Zwiększenie kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

3 400 000 – UE 

   400 000 – BP 

 

 

 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.2014-

2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

Projekty do 100 tys. EUR 

 

Projekty powyżej 100 tys. 

EUR 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/


                                                            
5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli, w tym 

nauczycieli zawodu i  instruktorów praktycznej nauki 

zawodu. 

6. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego  

i ustawicznego. 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych). 

Poddziałanie 8.5.4 

Kształcenie ustawiczne – 

ZIT konkurs dotyczący 

Poddziałania 8.5.3 

Edukacja formalna i 

pozaformalna osób 

dorosłych 

(projekty konkursowe) 

Cała alokacja w ramach Poddziałania została wyczerpana i nie przewiduje się naboru w roku 2020 

OŚ PRIORYTETOWA 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM 

Działanie 9.1 

Aktywna integracja 

zwiększająca szanse na 

zatrudnienie  

(projekty konkursowe) 

Cała alokacja w ramach Działania została wyczerpana i nie przewiduje się naboru w roku 2020. 

Działanie 9.1 

Aktywna integracja 

zwiększająca szanse na 

zatrudnienie 

(projekty pozakonkursowe) 

Projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 9.2 

Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 

Poddziałanie 9.2.1  

Rozwój wysokiej jakości 

usług społecznych 

(projekty konkursowe)  

  

IV  

kwartał 

(listopad) 

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych 

poprzez: 

1. Profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w 

ramach działalności placówek wsparcia dziennego, 

świetlic środowiskowych itp. 

7 650 000 – UE  

   675 000 – BP 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

Projekty powyżej 100 tys. 

EUR 



                                                            
2. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania 

rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, 

interwencja kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla 

rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i 

prawne (poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone 

w oparciu o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby 

uczestników może być realizowane tylko jako integralna 

część kompleksowego projektu). 

3. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych 

ze świadczeniem usług społecznych. 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych). 

http://www.2014-

2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

IV  

kwartał 

(listopad) 

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, 

poprzez:    

1. Deinstytucjonalizację opieki nad osobami 

potrzebującymi wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, poprzez rozwój alternatywnych 

form opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu (w tym osobami 

starszymi), obejmującą: 

a) tworzenie miejsc świadczenia usług 

opiekuńczych w formie usług świadczonych w 

społeczności lokalnej w nowych jak i 

istniejących placówkach zapewniających opiekę 

dzienną i całodobową (w tym osób starszych, z 

niepełnosprawnościami, chorych); 

b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych  

i specjalistycznych usług opiekuńczych  

w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, 

m.in. w formie rodzinnych domów pomocy, 

usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami; 

c) usługi świadczone w mieszkaniach chronionych 

i mieszkaniach wspomaganych (treningowych, 

wspieranych) – np. pobyt okresowy lub stały dla 

osób starszych i z niepełnosprawnościami, osób 

potrzebujących wsparcia w codziennym 

5 100 000 – UE 

   450 000 – BP 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.2014-

2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

Projekty powyżej 100 tys. 

EUR 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/


                                                            
funkcjonowaniu i wymagających wsparcia w 

formie usług opiekuńczych. 

2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych 

ze świadczeniem usług społecznych. 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 

odrębnych). 

Poddziałanie 9.2.2  

Rozwój wysokiej jakości 

usług społecznych i 

zdrowotnych – ZIT 

(projekty konkursowe) 

IV 

kwartał 

(październik) 

 

 

 

Usługi zdrowotne 

1. Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad 

osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu obejmująca w szczególności: 

a) wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc 

opieki medycznej w formach 

zdeinstytucjonalizowanych (m.in. opieka 

paliatywna/hospicyjna realizowana zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 

października 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i 

hospicyjnej); 

b) długoterminową medyczną opiekę domową nad osobą 

potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 

w tym pielęgniarską opiekę długoterminową; 

c) zapewnienie opieki medycznej nad osobami 

potrzebującymi wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekunów będących 

członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc 

opieki w dziennych formach; 

d) wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, 

w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki 

medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu; 

e) przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego 

i wspomagającego, połączonego z doradztwem w 

doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi 

wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków 

do opieki domowej; 

1 402 500 – UE 

   123 750 – BP 

 

 

 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.2014-

2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

Projekty do 100 tys. EUR 

 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/


                                                            
f) szkolenia oraz prowadzenie doradztwa w zakresie 

dostosowania podmiotów leczniczych do potrzeb osób 

potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu; 

g) teleopiekę medyczną, wykorzystywaną na potrzeby 

doradztwa medycznego oraz bezpośredniej pomocy 

personelu medycznego na wezwanie w szczególnej 

sytuacji. 

Wsparcie, o którym mowa w punktach d, e, f i g nie może 

być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcie, a 

jedynie w połączeniu z pozostałymi punktami zawartymi w 

typie operacji, o których mowa w punktach: a, b i c. 

 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty  

z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych). 

Poddziałanie 9.2.3 

Rozwój wysokiej jakości 

usług zdrowotnych 

(projekty konkursowe) 

I 

kwartał 

(luty) 

 

1. Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad 

osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu obejmująca w szczególności:   

a) wsparcie działalności lub tworzenie nowych 

dziennych domów opieki medycznej, zgodnie ze 

standardem wypracowanym w ramach PO WER. 

Typ beneficjenta: Wszystkie podmioty z wyłączeniem 

osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych). 

 

6 800 000 – UE 

  600 000 – BP 

 

 

 

 

DWEFS 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.2014-

2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

41 3498900 

 

Projekty powyżej 100 tys. 

EUR 

 

Działanie 9.3 

Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia  

Poddziałanie 9.3.1 

Wsparcie sektora ekonomii 

społecznej 

(projekty konkursowe) 

Cała alokacja w ramach Poddziałania została wyczerpana i nie przewiduje się naboru w roku 2020. 

Poddziałanie 9.3.2 

Koordynacja działań na 

rzecz ekonomii społecznej 

Cała alokacja w ramach Poddziałania została wyczerpana i nie przewiduje się naboru w roku 2020. 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/


                                                            
(projekt pozakonkursowy) 

OŚ 10 OTWARTY RYNEK PRACY 

Działanie 10.1 

Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe) 

 

Projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

 

Działanie 10.2 

Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. 

Podziałanie 10.2.1 

Wsparcie aktywności 

zawodowej osób powyżej 29 

roku życia pozostających 

bez zatrudnienia  

(projekty konkursowe) 

IV  

kwartał 

(październik) 

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez 

zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb 

szkoleniowych i możliwości doskonalenia 

zawodowego w regionie przez zastosowanie 

Indywidualnych Planów Działania  – obligatoryjnie. 

2. Realizacja programów aktywizacji zawodowej 

obejmujących jedną lub kilka z następujących form 

wsparcia: 

- pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe; 

- staże/praktyki zawodowe; 

- szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, 

uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowej; 

- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.  

3. Zatrudnienie wspomagane dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

4. Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał 

zatrudnienie w ramach projektu, w tym w ramach 

zatrudnienia subsydiowanego, lub wsparcie adaptacyjne dla 

osoby odbywającej staż, praktykę zawodową lub 

wolontariat, w zakresie dostosowania kompetencji  

i kwalifikacji pracownika/stażysty/ praktykanta/ 

wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu 

wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz 

wsparcie indywidualnego opiekuna. 

5. Jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, która 

uzyskała zatrudnienie z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w 

początkowym okresie zatrudnienia. 

19 000 000 – UE 

 

 

 

WUP Kielce 

 Zespół ds. Polityki 

Rynku Pracy i Pomocy 

Technicznej EFS 

41 3641623 

www.wup.kielce.pl 

Projekty powyżej 100 tys. 

EUR 

 

 

Konkurs ogłoszony ze 

środków RW* przewiduje 

15% wkładu własnego 

 

http://www.wup.kielce.pl/


                                                            
Typ beneficjenta: 

Wszystkie podmioty  z wyłączeniem osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym 

m.in.:  

- Lokalne Grupy Działania,  

- Powiatowe Urzędy Pracy, Miejski Urząd Pracy,  

- podmioty świadczące usługi z zakresu aktywizacji 

zawodowej. 

Poddziałanie 10.2.2 

Wsparcie aktywności 

zawodowej osób powyżej 29 

roku życia pozostających 

bez zatrudnienia – ZIT 

(projekty konkursowe) 

Cała alokacja w ramach Poddziałania została wyczerpana i nie przewiduje się naboru w roku 2020. 

Działanie 10.4 

Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy  

 

Podziałanie 10.4.1 

Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości poprzez 

zastosowanie instrumentów 

zwrotnych  i bezzwrotnych 

(projekty konkursowe) 

Cała alokacja w ramach Poddziałania została wyczerpana i nie przewiduje się naboru w roku 2020. 

Podziałanie 10.4.2 

Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości poprzez 

zastosowanie instrumentów  

bezzwrotnych – ZIT  

(projekty konkursowe) 

Cała alokacja w ramach Poddziałania została wyczerpana i nie przewiduje się naboru w roku 2020. 

Działanie 10.5  

Przystosowanie 

pracowników, 

przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

(projekty konkursowe) 

Cała alokacja w ramach Poddziałania została wyczerpana i nie przewiduje się naboru w roku 2020. 

*RW – rezerwa wykonania 

 

 



                                                            
Harmonogram może ulec zmianie, w szczególności w przypadku zmian zapisów RPOWŚ 2014-2020, SZOOP oraz dostępności środków w ramach 

Działania/Poddziałania. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020  http://www.2014-2020.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

 

 

 

 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/

