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HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM DLA RPO WD 2014-2020  

KONKURSY NA ROK 2017 (stan na 28.07.2017 r.) 
 
 

Lp. 
Numer i nazwa 

działania/poddziałania 
Planowany termin 

naboru 
Wnioskodawcy Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w zł 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Działanie 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP 

1. 
Poddziałanie 1.5.1 - 

horyzontalne 

opublikowanie ogłoszenia 
o konkursie: 

4 września 2017 r. 
planowany termin 

rozpoczęcia składania 
wniosków: 

5 października 2017 r. 

• Mikroprzedsiębiorstwa - rzemieślnicy 

1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP 
- unowocześnienie/zmiana rozwiązań produkcyjnych i 

procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych  
w rzemiośle. 

2 000 000 DIP 

Działanie 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP 

2. 
Poddziałanie 1.5.2 - 

ZIT AW 

opublikowanie ogłoszenia 
o konkursie: 

 30 czerwca 2017 r. 
planowany termin 

rozpoczęcia składania 
wniosków: 

1 września 2017 r 

• MŚP; 
• zgrupowania i partnerstwa MŚP; 

z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw 
działających do 

2 lat 

1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP 11 844 957 ZIT AW 

Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym  

3. 
Poddziałanie 3.3.1 

Horyzont 

opublikowanie ogłoszenia 
o konkursie: 

31 lipca 2017 r. 
planowany termin 

rozpoczęcia składania 
wniosków: 

1 września 2017 r. 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia; 

• podmioty publiczne, których właścicielem jest 
JST lub dla których podmiotem założycielskim 

jest JST; 
• jednostki organizacyjne JST; 

• spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty 
mieszkaniowe; 

• towarzystwa budownictwa społecznego; 
• organizacje pozarządowe; 

• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne; 

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby 
prawne kościołów i związków wyznaniowych. 

 

3.3.A Projekty związane z kompleksową modernizacją 
energetyczną budynków użyteczności publicznej 

23 260 320 DIP 

http://www.dip.dolnyslask.pl/
http://www.dip.dolnyslask.pl/
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Lp. 
Numer i nazwa 

działania/poddziałania 
Planowany termin 

naboru 
Wnioskodawcy Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w zł 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 

4. 
Poddziałanie 3.4.3 - 

ZIT AJ 

opublikowane ogłoszenia 
o konkursie:  

26 czerwca 2017 r. 
 planowany termin 

rozpoczęcia składania: 
26 lipca 2017 r. 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne JST; 
• jednostki sektora finansów publicznych, inne 

niż wymienione powyżej; 
• przedsiębiorcy będący zarządcami 

infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie 
transportu zbiorowego na terenach miejskich i 

podmiejskich; 
• organizacje pozarządowe; 

• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne. 

3.4.A b) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch 
zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R, zintegrowane 

centra przesiadkowe, wspólny bilet 
3.4.A c) Inwestycje związane z systemami zarządzania ruchem  

i energią 
3.4.A d) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch 

zmotoryzowany w centrach miast np. drogi rowerowe, ciągi 
piesze 

24 012 000 
IZ RPO 

WD 
ZIT AJ 

5. 

Poddziałanie 3.4.1 - 
OSI 

Poddziałanie 3.4.2 - 
ZIT WrOF 

Poddziałanie 3.4.3 - 
ZIT AJ 

Poddziałanie 3.4.4 - 
ZIT AW 

opublikowanie ogłoszenia 
o konkursie: 

30 listopada 2017 r. 
planowany termin 

rozpoczęcia składania 
wniosków: 

2 stycznia 2018 r. (dla 
OSI, ZIT WrOF i ZIT AJ) 

opublikowanie ogłoszenia 
o konkursie: 

7 grudnia 2017 r. 
planowany termin 

rozpoczęcia składania 
wniosków: 

9 stycznia 2018 r. (ZIT 
AW) 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne JST; 
• jednostki sektora finansów publicznych, inne 

niż wymienione powyżej; 
• przedsiębiorcy będący zarządcami 

infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie 
transportu zbiorowego na terenach miejskich, 

podmiejskich; 
• organizacje pozarządowe; 

• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne. 

Powyższy katalog może ulec zmianie ze względu 
na zmiany w RPO zgłoszone do Komisji 

Europejskiej. Właściwy katalog wnioskodawców 
zostanie wskazany w Regulaminie konkursu, 

zgodnie z typem naboru. 

3.4 B Wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła 
energii** 

**zakres konkursu może ulec zmianie w związku z procesem 
negocjacji zmian RPO z KE. 

17 314 945 
24 021 037 
5 983 886 

11 561 728 

DIP 
DIP ZIT WrOF 

DIP ZIT AJ 
DIP ZIT AW 

 
 

Działanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 

6. 
Działanie 3.5 - 
horyzontalne 

opublikowanie ogłoszenia 
o  konkursie: 

15 grudnia 2017 r. 
planowany termin 

rozpoczęcia składania 
wniosków: 

16 stycznia 2018 r. 

 
 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne JST; 
• jednostki sektora finansów publicznych, inne 

niż wymienione powyżej; 
• przedsiębiorstwa energetyczne; 

• organizacje pozarządowe; 

3.5.A. Projekty dotyczące budowy, przebudowy (w tym 
zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji  i 
trigeneracji  o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 

MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi 
przyłączeniami. 

3.5.B. Projekty dotyczące rozbudowy i/lub modernizacji sieci 
ciepłowniczych. 

33 084 130 DIP 

http://www.dip.dolnyslask.pl/
http://www.dip.dolnyslask.pl/
http://www.dip.dolnyslask.pl/
http://www.dip.dolnyslask.pl/
http://www.dip.dolnyslask.pl/
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Lp. 
Numer i nazwa 

działania/poddziałania 
Planowany termin 

naboru 
Wnioskodawcy Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w zł 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

• spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty 
mieszkaniowe; 

• towarzystwa budownictwa społecznego; 
• jednostki naukowe; 

• uczelnie/szkoły wyższe ich związki i 
porozumienia; 

• organy administracji rządowej w zakresie 
związanym z prowadzeniem szkół; 

• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne; 

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby 
prawne kościołów i związków wyznaniowych; 

• podmioty lecznicze oraz ich konsorcja; 
• przedsiębiorstwa. 

Działanie 4.5 Bezpieczeństwo  

7. 
Poddziałanie 4.5.2 - 

ZIT WrOF 

opublikowanie ogłoszenia 
o konkursie: 

20 marca 2017 r. 
planowany termin 

rozpoczęcia składania 
wniosków: 

8 maja 2017 r. 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia; 

• jednostki podległe JST, w tym jednostki 
organizacyjne JST; 

• administracja rządowa; 
• organizacje pozarządowe 

4.5.A Projekty związane z budową lub rozbudową systemów  
i urządzeń małej retencji. 

4.5.B Projekty dotyczące inwestycji przeciwpowodziowych 
(mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem 

powodziowym) – będące częścią zintegrowanych 
planów zarządzania ryzykiem powodziowym zgodnie z 

wymogami prawa UE (w tym tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej  
i Dyrektywy Powodziowej), działania związane z 

zapobieganiem suszom, w tym: 
• projekty dotyczące działań związanych z regulacją i odbudową 
cieków wodnych, a także ze zwiększeniem retencji wodnej np. 

poprzez budowę urządzeń piętrzących; 
• budowa lub przebudowa zbiorników retencyjnych; 

• budowa, przebudowa/rozbudowa systemu zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych 

15 112 944 

IZ RPO 
WD 
ZIT 

WROF 

Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

8. 
Poddziałanie 6.1.4 - 

ZIT AW 

NABÓR I: 
opublikowanie ogłoszenia 

o konkursie: 
31 lipca 2017 r. 

planowany termin 
rozpoczęcia składania 

wniosków: 
31 sierpnia 2017 r. 

NABÓR II: 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki I stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne JST; 
• domy pomocy społecznej; 

• podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy; 
• ośrodki wsparcia; 

• placówki wsparcia dziennego; 
• organizacje pozarządowe; 

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby 

NABÓR I: 
6.1.B Zmiana sposobu użytkowania, budowa, remont, 

przebudowa, rozbudowa, wyposażenie budynków 
infrastruktury: 

- domów pomocy społecznej; 
- placówek zapewniających całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom  
w podeszłym wieku. 

NABÓR II: 

NABÓR I: 
2 855 060 

 
NABÓR II: 
7 564 114 

 

ZIT AW 
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Lp. 
Numer i nazwa 

działania/poddziałania 
Planowany termin 

naboru 
Wnioskodawcy Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w zł 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

opublikowanie ogłoszenia 
o konkursie: 

1 grudnia 2017 r. 
planowany termin 

rozpoczęcia składania 
wniosków: 

15 stycznia 2018 r. 

prawne kościołów i związków wyznaniowych; 
• podmioty zajmujące się całodobową/ dzienną 

opieką osób starszych/ przewlekle chorych/ 
niepełnosprawnych. 

6.1.A Budowa, remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, 
wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem 

integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej  
i deinstytucjonalizacji usług. 

Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

9. 
Poddziałanie 6.3.2 - 

ZIT WrOF 

opublikowanie ogłoszenia 
o konkursie: 

27 października 2017 r. 
planowany termin 

rozpoczęcia składania 
wniosków: 

8 grudnia 2017 r. 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 
• jednostki sektora finansów publicznych, inne 

niż wymienione powyżej; 
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe; 

• towarzystwa budownictwa społecznego; 
• organizacje pozarządowe. 

6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 

16 495 200 

IZ RPO 
WD 
ZIT 

WROF 

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 

3. 
Poddziałanie 8.4.1 - 

horyzontalne 

opublikowanie ogłoszenia 
o konkursie: 

18 lipca 2017 r. 
planowany termin 

rozpoczęcia składania 
wniosków: 

21 sierpnia 2017 r. 

• osoby prowadzące działalność gospodarczą; 
• przedsiębiorcy, 

• organizacje pracodawców, 
• stowarzyszenia, 

• związki zawodowe; 
• jednostki samorządu terytorialnego, w tym 

samorządowe jednostki organizacyjne; 
• spółdzielnie; 

• samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej; 
• fundacje; 

• wspólnoty mieszkaniowe; 
• placówki systemu oświaty, 

• inne jednostki organizacyjne systemu oświaty 
niepubliczne. 

8.4. A Aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w 
wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki 

27 299 458 DWUP 

Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych 

4. 
Działanie 9.3 - 
horyzontalne 

opublikowanie ogłoszenia 
o konkursie: 

27 września 2017 r. 
planowane rozpoczęcie 

naboru: 
30 października 2017 r. 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne JST; 
• jednostki organizacyjne pomocy społecznej; 

• organizacje pozarządowe; 
• podmioty prowadzące działalność w obszarze 

pomocy społecznej oraz systemu wspierania 

9.3.B Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 
zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad 

osobami niesamodzielnymi 
5 000 000 DWUP 

http://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/strona-glowna
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Lp. 
Numer i nazwa 

działania/poddziałania 
Planowany termin 

naboru 
Wnioskodawcy Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 
projektów w zł 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

rodziny i pieczy zastępczej; 
• podmioty ekonomii społecznej oraz 

przedsiębiorstwa społeczne; 
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby 

prawne kościołów i związków wyznaniowych; 
• podmioty lecznicze. 

Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

5. 
Poddziałanie 10.1.1 - 

horyzontalne i OSI 

opublikowanie ogłoszenia 
o  konkursie: 

11 października 2017 r. 
planowane rozpoczęcie 

naboru: 14 listopada 
2017 r. 

• jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne JST; 
• organizacje pozarządowe; 

• organy prowadzące publiczne i niepubliczne 
przedszkola i inne form wychowania 

przedszkolnego 
• przedsiębiorcy. 

10.1.A Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji 
przedszkolnej 

10.1.B Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego 
o dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne wyrównujące 
szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów 

oraz zwiększające szanse edukacyjne dzieci 
10.1.C Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego 

20 976 514 IZ RPO  WD 

 
6. 

 
Poddziałanie 10.4.1 - 

horyzontalne i OSI 

 
publikowanie ogłoszenia 

o  konkursie: 
15 września 2017 r. 

planowane rozpoczęcie 
naboru: 16 października 

2017 r. 

 
• jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki i stowarzyszenia; 
• jednostki organizacyjne JST; 

• organy prowadzące publiczne i niepubliczne 
szkoły i placówki prowadzące kształcenie 

zawodowe; 
• placówki kształcenia ustawicznego, placówki 

kształcenia praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

• instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 
6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 

2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), 
prowadzące działalność edukacyjno-

szkoleniową; 
• podmioty prowadzące działalność oświatową, 

o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy o 
systemie oświaty, 

• osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą. 

 
10.4.F  Kształcenie osób dorosłych, zgłaszających z własnej 

inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji lub kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych, organizowanych we 

współpracy z pracodawcami. 

 
24 787 627 

 
IZ RPO  WD 

 

http://rpo.dolnyslask.pl/

