
  

 
 

 
 

Załącznik do Uchwały 2903 /2020   

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 13 listopada  2020 r. 

                                                           
1 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej WRPO http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/ 
2 Dotyczy kwot Europejskiego Funduszu Społecznego/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 

dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na 2021 rok1 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej/ 

Działania/Poddziałania 

Planowany 

termin 

rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów 

w ramach 

konkursu (w zł)2 

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA 

Działanie 1.1 
Wsparcie infrastruktury 

B+R w sektorze nauki 
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Działanie 1.2 

Wzmocnienie 

potencjału 

innowacyjnego 

przedsiębiorstw 

Wielkopolski 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego 

Poddziałanie 

1.3.1 

Wsparcie inkubacji 

przedsiębiorstw 
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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Poddziałanie 

1.3.2 

Poprawa jakości usług 

na rzecz inkubacji 

przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Poddziałanie 

1.3.3 

Infrastruktura na rzecz 

rozwoju gospodarczego 
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Działanie 1.4  Internacjonalizacja gospodarki regionalnej 

Poddziałanie 

1.4.1 

Kompleksowe wsparcie 

rozwoju działalności 

przedsiębiorstw na 

rynkach zagranicznych 

dla przedsiębiorstw 

posiadających plan 

rozwoju eksportu  

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

1.4.2 

Promocja gospodarcza 

regionu 
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

Poddziałanie 

1.5.1 

Instrumenty finansowe 

podnoszące 

konkurencyjność MŚP 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

1.5.2 

Wzmocnienie 

konkurencyjności 

kluczowych obszarów 

gospodarki regionu  

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

1.5.3 

Wzrost 

konkurencyjności 

przedsiębiorstw poprzez 

poprawę efektywności 

energetycznej 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

OŚ PRIORYTETOWA 2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

Działanie 2.1  Rozwój elektronicznych usług publicznych 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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Poddziałanie 

2.1.1 

Rozwój elektronicznych 

usług publicznych 
 UMWW   

Poddziałanie 

2.1.2 

Cyfryzacja geodezyjnych 

rejestrów publicznych 
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Poddziałanie 

2.1.3 

Rozwój elektronicznych 

usług publicznych w 

ramach ZIT dla rozwoju 

AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

OŚ PRIORYTETOWA 3. ENERGIA 

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 

Poddziałanie 

3.1.1 

Wytwarzanie energii z 

odnawialnych źródeł 

energii 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

3.1.2 

Dystrybucja energii z 

odnawialnych źródeł 

energii 

 

 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Poddziałanie 

3.2.1 

Kompleksowa 

modernizacja 

energetyczna budynków 

użyteczności publicznej 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

3.2.2 

Kompleksowa 

modernizacja 

energetyczna budynków 

użyteczności publicznej i 

wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych 

– instrumenty finansowe 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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Poddziałanie 

3.2.3 

Poprawa efektywności 

energetycznej w 

sektorze publicznym w 

ramach ZIT dla MOF 

Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

Poddziałanie 

3.2.4 

Poprawa efektywności 

energetycznej w 

sektorze publicznym w 

ramach ZIT dla rozwoju 

AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska  

Poddziałanie 

3.3.1 

Inwestycje w obszarze 

transportu miejskiego 
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

3.3.1 

Inwestycje w obszarze 

transportu miejskiego 
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Poddziałanie 

3.3.2 

Inwestycje w sieci 

ciepłownicze i 

chłodnicze  

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Poddziałanie 

3.3.3 

Wspieranie strategii 

niskoemisyjnych w tym 

mobilność miejska w 

ramach ZIT dla MOF 

Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

Poddziałanie 

3.3.4 

Wspieranie strategii 

niskoemisyjnych w tym 

mobilność miejska w 

ramach ZIT dla Rozwoju 

AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO 

Działanie 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
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Poddziałanie 

4.1.1 

Ochrona obszarów ze 

średnim ryzykiem 

powodziowym 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

4.1.2 
Mała retencja  Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

4.1.3 

Zabezpieczenie 

obszarów miejskich 

przed niekorzystnymi 

zjawiskami pogodowymi 

i ich następstwami 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

4.1.4 

Wsparcie systemów 

oceny ryzyka 

wystąpienia powodzi i 

zarządzania tym 

ryzykiem, wczesnego 

ostrzegania 

i prognozowania 

zagrożeń 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

4.1.5 

Wsparcie systemu 

ratownictwa chemiczno 

– ekologicznego i służb 

ratowniczych na 

wypadek wystąpienia 

zjawisk katastrofalnych 

lub poważnych awarii 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 

Poddziałanie 

4.2.1 

Tworzenie 

kompleksowych 

systemów gospodarki 

odpadami oraz 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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uzupełnianie 

istniejących 

Poddziałanie 

4.2.2  

Usuwanie i 

unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających 

azbest 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa 

Poddziałanie 

4.3.1 

Gospodarka wodno-

ściekowa 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

 
UMWW  

Poddziałanie 

4.3.2 

Gospodarka wodno – 

ściekowa w ramach ZIT 

dla rozwoju AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Poddziałanie 

4.4.1 

Inwestycje w obszarze 

dziedzictwa kulturowego 

regionu 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

4.4.2 
Wydarzenia kulturalne Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

4.4.3 

Zachowanie, ochrona, 

promowanie i rozwój 

dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego w ramach 

ZIT dla MOF Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

Poddziałanie 

4.4.4 

Zachowanie, ochrona, 

promowanie i rozwój 

dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego w ramach 

ZIT dla rozwoju AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

Działanie 4.5 Ochrona przyrody 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
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3 Infrastruktura towarzysząca:   

 osłony przeciwolśnieniowe lub ekrany akustyczne; 

 chodniki znajdujące się w ciągu drogi; 

 przejścia dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt; 

 ścieżki rowerowe znajdujące się w ciągu drogi lub bezpośrednio służące wyłączeniu ruchu rowerowego z drogi będącej przedmiotem projektu; 

 oświetlenie wzdłuż drogi będącej przedmiotem projektu; 

 infrastruktura drogowa przyczyniająca się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające, w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, 
zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych); 

 kanalizacja teletechniczna; 

 miejsca do wypoczynku dla kierowców, w tym wyposażenie dotyczące wkomponowania ww. rodzaju projektów w krajobraz; 

 zieleń ozdobna i ochronna (zieleń przydrożna); 

 zatoki dla autobusów 

 zatoki postojowe (niebędące miejscami parkingowymi, a służące krótkiemu postojowi); 

Poddziałanie 

4.5.1 

Ochrona gatunków i 

siedlisk przyrodniczych 

na obszarach parków 

krajobrazowych i 

rezerwatów przyrody 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

4.5.2 

Opracowywanie planów 

ochrony dla obszarów 

cennych przyrodniczo 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

4.5.3 

Ochrona różnorodności 

biologicznej 
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

4.5.4 
Edukacja ekologiczna Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

OŚ PRIORYTETOWA 5. TRANSPORT 

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu 

Poddziałanie 

5.1.1 

Wzmocnienie 

regionalnego układu 

powiązań drogowych 

(drogi wojewódzkie, 

luty 2021 
1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, 

skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą.3 

30 000 000,00 UMWW  

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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4 Drogowy obiekt inżynierski – obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 

będące w zarządzie 

Samorządu 

Województwa 

Wielkopolskiego oraz 

drogi, których realizacja 

wynika ze Strategii ZIT 

lub Mandatów 

Terytorialnych OSI) 

2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść 
drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. 

3. Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich4 na 
drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

4. Wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na 
drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną 
i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego 
w ramach pkt. 1-3). 

Poddziałanie 

5.1.1 

Wzmocnienie 

regionalnego układu  

powiązań drogowych 

(drogi wojewódzkie, 

będące w zarządzie 

Samorządu 

Województwa 

Wielkopolskiego oraz 

drogi, których realizacja 

wynika ze Strategii ZIT 

lub Mandatów 

Terytorialnych OSI) 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Poddziałanie 

5.1.2 

Wzmocnienie 

regionalnego układu 

powiązań drogowych 

(drogi powiatowe i 

gminne) 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

5.1.3 

Infrastruktura drogowa 

regionu w ramach ZIT 

dla MOF Poznania 

W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.  

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/


 
 

9 | S t r o n a  
 

Poddziałanie 

5.1.4 

Infrastruktura drogowa 

regionu w ramach ZIT 

dla rozwoju AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

W Poddziałaniu 

przewiduje się 

zastosowanie trybu 

pozakonkursowego. 

Działanie 5.2 Transport kolejowy 

Poddziałanie 

5.2.1 

Modernizacja 

regionalnego układu 

kolejowego oraz 

poprawa stanu 

infrastruktury 

dworcowej 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

W Poddziałaniu 

przewiduje się 

zastosowanie trybu 

pozakonkursowego. 

Poddziałanie 

5.2.2 

Tabor kolejowy dla 

regionalnych przewozów 

pasażerskich 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

W Poddziałaniu 

przewiduje się 

zastosowanie trybu 

pozakonkursowego. 

OŚ PRIORYTETOWA 6. RYNEK PRACY 

Działanie 6.1 

Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy - 

projekty realizowane 

przez PSZ 

W Działaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. WUP  

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

Poddziałanie 

6.3.1 

Samozatrudnienie i 

przedsiębiorczość 
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

6.3.2 

Samozatrudnienie i 

przedsiębiorczość w 

ramach ZIT dla rozwoju 

AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://wuppoznan.praca.gov.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
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Poddziałanie 

6.4.1 

Wsparcie aktywności 

zawodowej osób 

wyłączonych z rynku 

pracy z powodu opieki 

nad małymi dziećmi 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

W Poddziałaniu 

przewiduje się 

zastosowanie trybu 

pozakonkursowego. 

Poddziałanie 

6.4.2 

Wsparcie aktywności 

zawodowej osób 

wyłączonych z rynku 

pracy z powodu opieki 

nad małymi dziećmi w 

ramach ZIT dla MOF 

Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

Działanie 6.5 

Doskonalenie 

kompetencji osób 

pracujących i wsparcie 

procesów 

adaptacyjnych 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne 

Poddziałanie 

6.6.1 

Wspieranie aktywności 

zawodowej 

pracowników poprzez 

działania prozdrowotne 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW 

 

Poddziałanie 

6.6.2 

Wspieranie aktywności 

zawodowej 

pracowników poprzez 

działania prozdrowotne 

w ramach ZIT dla MOF 

Poznania 

 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
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5 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów uzależniona jest od wielkości zapotrzebowania na środki niezbędne do przeciwdziałania i zapobiegania skutkom COVID-
19. 

Poddziałanie 

6.6.3 

Wspieranie aktywności 

zawodowej 

pracowników poprzez 

działania prozdrowotne 

w ramach ZIT dla 

rozwoju AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

Działanie 7.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie 

7.1.1 

Aktywna integracja – 

projekty 

pozakonkursowe 

realizowane przez OPS, 

MOPR i PCPR 

W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.  

Poddziałanie 

7.1.2 

Aktywna integracja – 

projekty konkursowe 
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. WUP  

 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 

7.2.1 

Usługi społeczne – 

projekty 

pozakonkursowe 

realizowane przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego i ich 

jednostki organizacyjne 

W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.  

Poddziałanie  

7.2.2 

Usługi społeczne 

i zdrowotne – projekty 

konkursowe 

styczeń  

2021 

5. projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych 

lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności 

do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z 

wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji (wyłącznie z typem 6).  

40 000 000,005 UMWW 

Konkurs na 

Środowiskowe 

Centra Zdrowia 

Psychicznego. 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://wuppoznan.praca.gov.pl/
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6. projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące 

poprawie ich dostęp (wyłącznie z typem 5). 

Poddziałanie 

7.2.3 

Usługi społeczne 

w ramach ZIT dla MOF 

Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

Działanie 7.3 Ekonomia społeczna 

Poddziałanie 

7.3.1 

Ekonomia społeczna - 

projekt pozakonkursowy 

realizowany przez 

Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej 

W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.  

Poddziałanie 

7.3.2 

Ekonomia społeczna – 

projekty konkursowe 
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

OŚ PRIORYTETOWA 8. EDUKACJA 

Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 

Poddziałanie 

8.1.1 

Edukacja przedszkolna – 

projekty konkursowe 
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

8.1.2 

Kształcenie ogólne - 

projekty konkursowe 
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

8.1.3 

Kształcenie ogólne - 

Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolsk@ 2020 - 

projekt pozakonkursowy 

W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Poddziałanie 

8.1.4 

Kształcenie ogólne w 

ramach ZIT dla MOF 

Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

Działanie 8.2 
Uczenie się przez całe 

życie 
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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Poddziałanie 

8.3.1 

Kształcenie zawodowe 

młodzieży - tryb 

konkursowy 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

8.3.2 

Kształcenie zawodowe 

dorosłych - tryb 

konkursowy 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Poddziałanie 

8.3.3 

Czas zawodowców BIS – 

zawodowa Wielkopolska 

- tryb pozakonkursowy 

W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.  

Poddziałanie 

8.3.4 

Kształcenie zawodowe 

młodzieży i dorosłych w 

ramach ZIT dla MOF 

Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

Poddziałanie 

8.3.5 

Kształcenie zawodowe 

młodzieży i dorosłych w 

ramach ZIT dla rozwoju 

AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO 

Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 

Poddziałanie 

9.1.1 

Infrastruktura ochrony 

zdrowia 
Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

W Poddziałaniu 

przewiduje się 

zastosowanie trybu 

pozakonkursowego. 

Poddziałanie 

9.1.2 
Infrastruktura społeczna Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych 

Poddziałanie 

9.2.1 

Rewitalizacja miast i ich 

dzielnic, terenów 

wiejskich, 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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poprzemysłowych i 

powojskowych 

Poddziałanie 

9.2.2 

Rewitalizacja miast i ich 

dzielnic, terenów 

wiejskich, 

poprzemysłowych i 

powojskowych w 

ramach ZIT dla rozwoju 

AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Poddziałanie 

9.3.1 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury 

przedszkolnej 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

9.3.2 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury 

kształcenia zawodowego 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

9.3.3 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacji 

ogólnokształcącej 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

9.3.4 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej i 

szkoleniowej w ramach 

ZIT dla MOF Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

Poddziałanie 

9.3.5 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej i 

szkoleniowej w ramach 

ZIT dla rozwoju AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2021 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

OŚ PRIORYTETOWA 10. POMOC TECHNICZNA 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
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Działanie 

10.1. 

Wsparcie 

instytucjonalno-

kadrowe procesu 

zarządzania i wdrażania 

WRPO 2014+ 

W Działaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 

10.2. 

Informacja i promocja 

WRPO 2014+ 
W Działaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 


