Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1429/58/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 04.08.2015 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2015 rok1
(v. 3 z 4 sierpnia 2015 r.)

1

Harmonogram ma charakter indykatywny i może ulec zmianie z uwagi na trwający proces przyjmowania dokumentów programowych oraz niezbędnych regulacji prawnych.
Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej www.slaskie.pl

Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
2
(środki UE)

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Nie przewiduje się
naboru w 2015r.
Nie przewiduje się
naboru w 2015r.

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości

Dodatkowe
informacje

Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka
Działanie 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB

26.10.2015 –
26.11 2015.

3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego
ekosystemu innowacji

1 000 000 €
4 000 000 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

20 000 800 €
80 003 200 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

Priorytet II: Cyfrowe Śląskie
Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju
cyfrowych usług publicznych

31.07.2015 –
30.09.2015

1. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających
się do zwiększenia dostępu obywateli i
przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.
2. Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych,
planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a
także zapewnienie powszechnego, otwartego
dostępu do tych zasobów.

Priorytet III Konkurencyjność MŚP
Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju
26.10.2015 –
1. Kompleksowe przygotowanie terenów
MŚP Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów
26.01.2016.
inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im
inwestycyjnych na obszarach typu brownfield –
nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością
ZIT
ich promocji.
Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP
Poddziałanie 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT (Południowy, Północny,
Zachodni)
Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP
Poddziałanie 3.1.3. Rozwój profesjonalnych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców - konkurs
Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

02.11.20153
4.01.2016

1. Wdrożenie i komercjalizacja innowacji
produktowych oraz procesowych

Działanie 3.3. Technologie informacyjno -komunikacyjne w działalności gospodarczej

12 974 553 €
51 898 212 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.
48 000 000 €
192 000 000 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Śląskie Centrum
Przedsiębiorczości

Możliwa zmiana
terminu (przyp.3)

2

Kwoty prezentowane w harmonogramie są kwotami orientacyjnymi, przeliczone zostały z użyciem kursu EUR/PLN 1€=4 zł.
Dostępna alokacja dla poszczególnych działao zamieszczana w ogłoszeniach podlega przeliczaniu zgodnie z kursem EBC EUR/PLN aktualnym na dzieo ogłoszenia naboru. Dla naborów
ogłoszonych /rozpoczętych nie przewiduje się urealniania kwot zgodnie z ogłoszeniem.
3
Ogłoszenie konkursu dla działania 3.2 w planowanym terminie będzie możliwe po wejściu w życie Rozporządzenia w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu
tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Możliwe przesunięcie terminu
ogłoszenia i otwarcia naboru.
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Działanie 3.4. Dokapitalizowanie
zewnętrznych źródeł dofinansowania
przedsiębiorczości (IF)

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów
01.12.2015 –
30.12.2015

Wkład programu w fundusze poręczeniowe,
pożyczkowe oraz inne instrumenty finansowe
wspierające rozwój MŚP na rynku

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)

91 000 000 €
364 000 000 zł

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Dodatkowe
informacje

Zgodny z zapisami art.
38 pkt 4 Rozp. UE
1303/2013

Możliwa zmiana
terminu ze wzgl. na
brak wytycznych dla
Instrumentów
Finansowych

Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła
energii – ZIT

26.10.2015 –
04.03.2016.

1. Budowa i przebudowa infrastruktury
służącej do produkcji i dystrybucji energii ze
źródeł odnawialnych

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii
26.10.2015 – Jw.
Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła
04.03.2016.
energii – RIT (Południowy)
Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii
26.10.2015 – Jw.
Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła
04.03.2016.
energii – RIT (Północny)
Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii
26.10.2015 – Jw.
Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła
04.03.2016.
energii – RIT (Zachodni)
Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs
Działanie 4.2. Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii w mikro,
małych i średnich przedsiębiorstwach (IF)

01.12.2015 –
30.12.2015

1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na
bardziej efektywne energetycznie.
2. Głęboka, kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków w przedsiębiorstwach.
3. Zastosowanie technologii efektywnych
energetycznie w przedsiębiorstwach.
4. Zastosowanie energooszczędnych (energia
elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii
produkcji i użytkowania energii.
5. Wprowadzanie systemów zarządzania energią.
6. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury
służącej do produkcji i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych (o ile wynika to
z przeprowadzonego audytu energetycznego).

11 350 710 €
45 402 840 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

810 565 €
3 242 260 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

7 197 850 €
28 791 400 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

950 000 €
3 800 000 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.
33 000 000 €
132 000 000 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Zgodny z zapisami art.
38 pkt 4 Rozp. UE
1303/2013

Możliwa zmiana
terminu ze wzgl.
na brak
wytycznych dla
Instrumentów
Finansowych
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Numer i napzwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.1. Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej - ZIT

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów
IV kwartał
2015

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

1. Modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych.
2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez
wymianę/modernizację indywidualnych źródeł
ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych
nośników ciepła.
3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach.

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna
IV kwartał
Jw.
i odnawialne źródła energii w
2015
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.2. Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej – RIT (Południowy)
Działanie 4.3. Efektywność energetyczna
IV kwartał
Jw.
i odnawialne źródła energii w
2015
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.2. Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej – RIT (Północny)
Działanie 4.3. Efektywność energetyczna
IV kwartał
Jw.
i odnawialne źródła energii w
2015
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.2. Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej – RIT (Zachodni)
Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej – OSI

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)

Instytucja
ogłaszająca konkurs

77 233 462,47 €
308 933 850 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

17 105 275 €
68 421 100 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

16 064 950 €
64 259 800 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

17 400 000 €
69 600 000 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.

Dodatkowe
informacje

Możliwe
zwiększenie
alokacji o 2 134
652 €, tj. 8 538 608
zł. w przypadku
rozszerzenia
katalogu
beneficjentów w
wyniku badania exante IF

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i
mieszkaniowej - konkurs

Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

Działanie 4.4. Wysokosprawna kogeneracja

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne
oświetlenie - ZIT

26.10.2015 –
30.12.2015

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne
oświetlenie – RIT (Południowy)

26.10.2015 –
30.12.2015

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne
oświetlenie – RIT (Północny)
Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport
miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne
oświetlenie – RIT (Zachodni)

Dodatkowe
informacje

203 807 933 €
815 231 732 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

Nabory na
transport i
oświetlenie będą
realizowane
oddzielenie

Jw.

21 836 345 €
87 345 380 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

Jw.

26.10.2015 –
30.12.2015

Jw.

10 020 143 €
40 080 572 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

Jw.

26.10.2015 –
30.12.2015

Jw.

1 125 000 €
4 500 000 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

Jw.

1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej
infrastruktury transportu zbiorowego (np.
zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi
rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride,
buspasy, budowa systemów miejskich
wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów).
2. Wdrażanie inteligentnych systemów
transportowych (ITS).
3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby
transportu publicznego.
4. Poprawa efektywności energetycznej
oświetlenia.

Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

5

Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Dodatkowe
informacje

Priorytet V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT
Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT (Południowy, Północny, Zachodni)
Działanie 5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT
Działanie 5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT (Południowy, Północny, Zachodni)
Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs
Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie 5.3.2. Dziedzictwo kulturowe - OSI

Działanie 5.4. Ochrona różnorodności
biologicznej
Poddziałanie 5.4.1. Ochrona
różnorodności biologicznej - ZIT

14.10.2015 –
14.12.2015

1. Kompleksowe projekty z zakresu ochrony,
poprawy i odtwarzania stanu siedlisk
przyrodniczych i populacji gatunków.
2. Zwalczanie rozprzestrzeniania się i
eliminowanie obcych gatunków inwazyjnych.
3. Budowa, modernizacja i doposażenie
ośrodków prowadzących działalność w zakresie
edukacji ekologicznej lub ochrony
różnorodności biologicznej.
4. Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie
presji ruchu turystycznego za pomocą budowy
infrastruktury użytku publicznego.

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.
Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.
Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.
Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.
Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.
Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

570 000 €
2 280 000 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej
Poddziałanie 5.4.2. Ochrona różnorodności biologicznej – OSI

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej
Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Nabór anulowany

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

Orientacyjny
termin naboru
I kwartał 2016
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Działanie 6.1. Drogi wojewódzkie

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

01.09.2015 –
29.01.2016

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Priorytet VI Transport
1. Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich.

Działanie 6.2. Transport kolejowy

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)

203 040 000 €
812 160 000 zł

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Dodatkowe
informacje

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wojewódzki Urząd
Pracy

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wojewódzki Urząd
Pracy

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez
pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT (Północny)

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wojewódzki Urząd Pracy

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez
pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT (Zachodni)
Działanie 7.1. Aktywne formy
31.08.2015 – 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące
przeciwdziałania bezrobociu
14.09.2015
indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w
Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności
zakresie określenia ścieżki zawodowej
do zatrudnienia osób poszukujących pracy
2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane
i pozostających bez zatrudnienia –
do osób, u których zidentyfikowano potrzebę
konkurs
uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności
i kompetencji.
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące
zdobyciu doświadczenia zawodowego
wymaganego przez pracodawców jak i
przedsiębiorców
4. Działania EURES związane z bezpośrednim
świadczeniem usług dla osób bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo i pracodawców

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wojewódzki Urząd Pracy

Priorytet VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy
na obszarach rewitalizowanych – ZIT
Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez
pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT (Południowy)

7 356 333 €
29 425 332 zł

Wojewódzki Urząd
Pracy

Zmiana terminu
naboru z uwagi na
nowelizację oraz brak
ostatecznej wersji
zatwierdzonych
wytycznych w zakresie
realizacji
przedsięwzięć z
udziałem środków
EFS w obszarze rynku
pracy na lata 20142020. Ww. wytyczne
zasadniczo zmieniają
zapisy regulaminu
wcześniej
ogłoszonego
konkursu.
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Działanie 7.1. Aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie 7.1.4. Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób poszukujących pracy i
pozostających bez zatrudnienia - projekty
pozakonkursowe EURES

Październik
2015

Działanie 7.2. Poprawa zdolności do
zatrudnienia osób poszukujących pracy i
pozostających bez zatrudnienia - projekty
pozakonkursowe (dla publicznych służb
zatrudnienia)

Czerwiec 2015

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

1. Działania EURES związane z

bezpośrednim świadczeniem usług dla osób
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i
pracodawców m.in.:
a. usługi EURES określone w przepisach
krajowych oraz Unii Europejskiej dla osób
bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo (w
tym pośrednictwo pracy, publikacje dot.
upowszechniania ofert zatrudnienia
w mediach, poradnictwo zawodowe, wsparcie
w zakresie tłumaczenia dokumentów
aplikacyjnych i certyfikatów potwierdzających
posiadane przez kandydata kwalifikacje,
szkolenia językowe, warsztaty lub/i rozmowy
indywidualne nt. warunków życia i pracy w
wybranym kraju, ryczałt na przejazd oraz
zakwaterowanie w związku z podjęciem pracy
za granicą);
b. usługi EURES określone w przepisach
krajowych oraz Unii Europejskiej dla polskich
pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem
kandydata z innego państwa UE/EOG;
c. usługi EURES określone w przepisach
krajowych oraz Unii Europejskiej dla
pracodawców z UE/EOG oraz osób
poszukujących pracy (w tym organizacja
spotkań rekrutacyjnych, wydarzeń
rekrutacyjnych, targów pracy).

Instrumenty i usługi wskazane w Ustawie z
dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 149) realizowane przez
powiatowe urzędy pracy.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Dodatkowe
informacje

219 564 €
878 256 zł

Wojewódzki Urząd
Pracy

Nabór
pozakonkursowy

13 011 638 €
52 046 552 zł

Wojewódzki Urząd
Pracy

Nabór
pozakonkursowy
Nabór zakończony.
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)
Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wojewódzki Urząd
Pracy

Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT (Południowy)

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wojewódzki Urząd
Pracy

Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT (Północny)
Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT (Zachodni)
Działanie 7.3. Wsparcie dla osób
01.10.2015 –
1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie
zamierzających rozpocząć prowadzenie
30.10.2015
działalności gospodarczej.
działalności gospodarczej
2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób
Poddziałanie 7.3.3. Promocja
planujących rozpoczęcie działalności
samozatrudnienia – konkurs
3. Wsparcie pomostowe

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wojewódzki Urząd
Pracy

Jw.

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wojewódzki Urząd Pracy

Jw.

Wojewódzki Urząd
Pracy

Zmiana terminu
naboru z uwagi na
konieczność
przygotowania
pakietów
aplikacyjnych zgodnie
z ostateczną treścią
wytycznych w zakresie
realizacji
przedsięwzięć z
udziałem środków
EFS w obszarze rynku
pracy na lata 20142020.

Działanie 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu
outplacementu)
Poddziałanie 7.4.1. Outplacement –ZIT
Działanie 7.4. Wspomaganie procesów
01.10.2015 –
1. Wsparcie typu outplacement dla
adaptacji do zmian na regionalnym rynku
30.10.2015
pracowników przedsiębiorstw zagrożonych
pracy (działania z zakresu outplacementu)
zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia
Poddziałanie 7.4.2. Outplacement –
lub zwolnionych z przyczyn dotyczących
konkurs
zakładu pracy
Działanie 7.5. Wsparcie osób
01.12.2015 –
1. Preferencyjne pożyczki dla osób
zamierzających rozpocząć prowadzenie
30.12.2015
planujących rozpoczęcie działalności
działalności gospodarczej poprzez
gospodarczej.
instrumenty finansowe (IF)
2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób
planujących rozpoczęcie działalności.

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wojewódzki Urząd
Pracy

Jw.

2 911 903 €
11 647 612 zł

Wojewódzki Urząd
Pracy

Jw.

6 172 200 €
24 688 800 zł

Zgodny z zapisami
art.. 38 pkt. 4 Rozp.
UE 1303/2013

Możliwa zmiana
terminu ze wzgl. na
brak wytycznych dla
Instrumentów
Finansowych

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

3 491 890 €
13 967 560 zł

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Dodatkowe
informacje

Orientacyjny
termin naboru
I połowa 2016 r.
Jw.
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Dodatkowe
informacje

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - ZIT

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT (Północny)

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT (Zachodni)

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju
warunków do godzenia życia zawodowego
i prywatnego
Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu
do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3
lat - konkurs

03.09.2015 –
05.10.2015

1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów
opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków
(m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i
punktów dziennej opieki;
2. Tworzenie nowych miejsc opieki w
podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już
istniejących;
3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad
dziećmi w innych formach opieki wymienionych
w ustawie o opiece nad dziećmi
do lat 3 obejmujące:
a. sprawowanie opieki przez nianię,
b. sprawowanie opieki przez opiekuna
dziennego;
4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym
świadczeniem usług opieki nad dziećmi
do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej
sytuacji, dla których obowiązek opieki nad
dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku
pracy.

8 500 000 €
34 000 000 zł

Wydział Europejskiego
Funduszu
Społecznego
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników
Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa –
ZIT
Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników
Poddziałanie 8.2.2. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa –
RIT (Północny)
Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw,
przedsiębiorców i ich pracowników
Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie dla
przedsiębiorców i ich pracowników w
zakresie rozwoju przedsiębiorstwa –
konkurs

02.11.2015 –
30.11.2015

1. Dostarczenie usług rozwojowych
doradczych, szkoleniowych zgodnych z
potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w
zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i
prowadzenia działalności gospodarczej,
budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych,
ekonomiczno-finansowych, prawnych,
marketingowych, w zakresie zarządzania
strategicznego, audytów strategicznych,
szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy
oraz ochrony własności przemysłowej);
2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników
zgodnie z potrzebami pracodawców.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)
Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wojewódzki Urząd
Pracy

Orientacyjny
termin naboru
I połowa 2016 r.

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wojewódzki Urząd
Pracy

Jw.

Wojewódzki Urząd
Pracy

Termin naboru
będzie możliwy
jedynie pod
warunkiem
zatwierdzenia
przez Zarząd
Województwa
propozycji
podstawowych
zasad wdrażania
PSF w regionie.

46 847 250 €
187 389 000 zł

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w
zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie 8.3.1. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej
– ZIT

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w
zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej
– konkurs

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

Dodatkowe
informacje
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Dodatkowe
informacje

Priorytet IX Włączenie społeczne
Działanie 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku

Wydział Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Orientacyjny
termin naboru
I połowa 2016 r.

Działanie 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT
(Południowy)
Działanie 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT
(Północny)
Działanie 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT
(Zachodni)
Działanie 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI
Działanie 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie
działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie
Priorytet IX Włączenie społeczne
02.11.2015 – 1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób,
rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych
Działanie 9.1. Aktywna integracja
16.11.2015
wykluczeniem społecznym z zastosowaniem
Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej
instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych,
integracji osób i grup zagrożonych
społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem
wykluczeniem społecznym - konkurs
realizacji PAI) ukierunkowane na aktywizację

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

Jw.

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

Jw.

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

Jw.

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.
Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego
Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

5 525 000 €
22 100 000 zł

Wydział Europejskiego
Funduszu
Społecznego

społeczno-zawodową;
2. Wsparcie reintegracji i rehabilitacji społecznozawodowej osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie
potencjału podmiotów działających na rzecz
aktywizacji społecznej i zawodowej, w szczególności
w Centrum Integracji Społecznej, Klubie Integracji
Społecznej, Zakładzie Aktywności Zawodowej,
Warsztacie Terapii Zajęciowej, których
podstawowym zadaniem nie jest działalność
gospodarcza, w tym tworzenie miejsc pracy w już
funkcjonujących podmiotach jak i wspieranie
tworzenia nowych podmiotów, zgodnie ze
zdiagnozowanymi potrzebami;
3. Kompleksowe programy integracji społecznej i
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zawodowej osób niepełnosprawnych;
4. Kompleksowe programy aktywizacji skierowane
do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z
ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających
na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez
organizację dodatkowego wsparcia w zakresie
umiejętności społecznych i zawodowych.

Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Działanie 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej
integracji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym – tryb
pozakonkursowy

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów
Lipiec 2015

Jw.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)

25 500 000 €
102 000 000 zł

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT (Południowy)

Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT (Północny)

Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT (Zachodni)

Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI

Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.
Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących
obszary wiejskie i rybackie

Dodatkowe
informacje

Nabór
pozakonkursowy

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

13

Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne
usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług
społecznych – konkurs

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów
Grudzień 2015

1.Działania w zakresie podniesienia jakości i
dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces
deinstytucjonalizacji, w tym:
a. wsparcie dla tworzenia lub działalności placówek
oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży,
rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i
młodzieżą,
b. wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej
oraz podnoszenie jakości usług realizowanych
w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, w tym
kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze,
prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów
placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
c. rozwijanie asystentury rodzinnej, instytucji rodzin
wspierających, pomocowych jako wspierających
rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych.
2. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych
z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku
środowiskowej formuły, w tym prowadzone w miejscu
zamieszkania, obejmujące m.in.:
a. usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu
umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych
podjęcie aktywności zawodowej,
b. usługi dziennych opiekunów, asystentów osób
niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc
sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
c. usługi zwiększające mobilność, autonomię i
bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np.
likwidowanie barier architektonicznych w miejscu
zamieszkania, dowożenie posiłków),
d. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne
technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk
lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich)
form samopomocy przy wykorzystaniu nowych
technologii)

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)
5 270 000 €
21 080 000 zł

Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Dodatkowe
informacje

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

Wydział Europejskiego
Funduszu
Społecznego
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne
usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.7. Rozwój usług
adopcyjnych – tryb pozakonkursowy

Czerwiec
2015

Działanie 9.3. Rozwój ekonomii
społecznej w regionie
Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora
ekonomii społecznej – projekty
konkursowe

27.07.2015 –
10.08.2015

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

1.Działania w zakresie podniesienia jakości i
dostępności usług wsparcia rodziny, w tym:
a. wsparcie usług na rzecz dzieci, kandydatów i
rodzin uczestniczących w procesie adopcji,
b. koordynacja i monitorowanie pracy ośrodków
adopcyjnych w województwie śląskim służące
podniesieniu jakości świadczonych usług,
c. promowanie i upowszechnianie idei adopcji
(jako wsparcie uzupełniające).
1. Świadczenie profilowanych usług

doradczych, edukacyjnych i biznesowych na
rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów
ekonomii społecznej, w tym podnoszenie
kwalifikacji zawodowych pracowników
podmiotów ekonomii społecznej oraz
wspieranie powstawania i stabilności miejsc
pracy w obszarze przedsiębiorczości
społecznej;
2. Wsparcie dla osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym za
pośrednictwem podmiotów ekonomii
społecznej, w tym udzielenie dotacji na
zakładanie przedsiębiorstw społecznych i
wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w
tworzeniu dodatkowych miejsc pracy;
3. Świadczenie na poziomie lokalnym usług
animacyjnych służących rozwojowi organizacji
obywatelskich i partycypacji społecznej oraz
usług inkubacyjnych;
4. Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i
wdrażania zidentyfikowanych długookresowych
źródeł finansowania podmiotów ekonomii
społecznej, inicjatyw rozwijających
przedsiębiorczość społeczną oraz
uzupełniająco instytucji wspierających
ekonomię społeczną.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)

1 020 000 €
4 080 000 zł

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Wydział Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Dodatkowe
informacje

Nabór
pozakonkursowy
Nabór
zakończony

10 285 000 €
41 140 000 zł

Wydział Europejskiego
Funduszu
Społecznego
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Działanie 9.3. Rozwój ekonomii
społecznej w regionie
Poddziałanie 9.3.2. Koordynacja sektora
ekonomii społecznej – tryb
pozakonkursowy

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej, w
314 993 €
tym:
1 259 972 zł
a. tworzenie regionalnej sieci współpracy
OWES,
b. inicjowanie współpracy na rzecz ekonomii
społecznej,
c. wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii
społecznej,
d. kreowanie i promocja marki ekonomii
społecznej w regionie, w tym w zakresie
stosowania odpowiedzialnych zamówień
publicznych.
Priorytet X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Czerwiec
2015

Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa
socjalnego, wspomaganego i chronionego
oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie 10.2.1. Rozwój
mieszkalnictwa socjalnego,
wspomaganego i chronionego oraz
infrastruktury usług społecznych - ZIT

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)

01.09.2015 –
30.11.2015

1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy
nowych obiektów) w zdegradowanych
budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania
socjalne, wspomagane i chronione
2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy
nowych obiektów) w zdegradowanych
budynkach na potrzeby utworzenia centrów
usług społecznościowych.
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług
społecznych
Poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury
usług społecznych – RIT (Południowy)
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa
01.09.2015 –
Jw. (patrz 10.2.1)
socjalnego, wspomaganego i chronionego 30.11.2015
oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie 10.2.2. Rozwój
mieszkalnictwa socjalnego,
wspomaganego i chronionego oraz
infrastruktury usług społecznych – RIT
(Północny)

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Wydział Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Dodatkowe
informacje

Nabór
pozakonkursowy

Nabór
zakończony

Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.
10 800 000 €
43 200 000 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

4 879 405 €
19 517 620 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa
01.09.2015 –
Jw. (patrz 10.2.1)
socjalnego, wspomaganego i chronionego 30.11.2015
oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie 10.2.2. Rozwój
mieszkalnictwa socjalnego,
wspomaganego i chronionego oraz
infrastruktury usług społecznych – RIT
(Zachodni)
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług
społecznych
Poddziałanie 10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług
społecznych – OSI
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług
społecznych
Poddziałanie 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług
społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i
rybackie
Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT (Południowy)

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT (Północny)

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT (Zachodni)

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Konkurs

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych
Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Funduszu
Rozwoju Regionalnego

1 625 000 €
6 500 000 zł

Dodatkowe
informacje

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Działanie 10.4. Poprawa stanu
środowiska miejskiego (IF)

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów
01.12.2015 –
30.12. 2015

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)

Wkład programu w fundusze poręczeniowe,
pożyczkowe oraz inne instrumenty finansowe
wspierające rozwój obszarów miejskich

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Dodatkowe
informacje

48 000 000 €
192 000 000 zł

Zgodny z zapisami art.
38 pkt 4 Rozp. UE
1303/2013

Możliwa zmiana
terminu ze wzgl. na
brak wytycznych dla
Instrumentów
Finansowych

3 900 000 €
15 600 000 zł

Wydział Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.1. Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej - ZIT

03.12.2015 –
11.01.2016

1. Programy zapewniania dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej oparte na
subregionalnej analizie deficytów w zakresie
dostępności miejsc przedszkolnych zawartej w
strategii ZIT/RIT, zwiększające liczbę miejsc
przedszkolnych oraz podnoszące jakość
edukacji, obejmujące:
a. utworzenie dodatkowych miejsc
przedszkolnych, w liczbie odpowiadającej
faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie
3-letniej zapotrzebowaniu na usługi
przedszkolne, w tym ewentualnie adaptacja
pomieszczeń i/lub doposażenie danej placówki w
pomoce dydaktyczne,
b. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej
poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji
zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z
dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi,
c. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
poprzez organizowanie i prowadzenie
dodatkowych zajęć specjalistycznych,
edukacyjnych, rozwijających kompetencje
społeczno-emocjonalne, językowe
i matematyczne oraz gimnastyki korekcyjnej
w placówkach wychowania przedszkolnego.
Formy wsparcia wskazane w lit. b i c realizowane
wyłącznie, jako uzupełnienie działań w zakresie
tworzenia nowych miejsc wychowania
przedszkolnego (nie dotyczy realizacji zajęć dla
dzieci niepełnosprawnych).
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej
jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT (Południowy)
Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej
jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT (Północny)

Działanie 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.2. Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej – RIT (Zachodni)
Działanie 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.3. Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej - konkurs
Działanie 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego konkurs

03.12.2015 –
11.01.2016

Jw. (patrz 11.1.1)

03.12.2015 –
11.01.2016

29.06.2015 –
31.07.2015.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)
Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

Nie przewiduje się
naboru w 2015 roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego

Instytucja
ogłaszająca konkurs

680 000 €
2 720 000 zł

Wydział Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Jw.

4 930 000 €
19 720 000 zł

Wydział Europejskiego
Funduszu
Społecznego

1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz
kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej,
w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla
uczniów;
2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania
opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu
z zaplanowanymi w projekcie zajęciami);
3. Realizacja kompleksowych programów
wspomagających szkołę lub placówkę systemu
oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
wsparcia ucznia młodszego;
4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji
zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym
z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

13 175 000 €
52 700 000 zł

Wydział Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Dodatkowe
informacje
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Działanie 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do
dobrej jakości edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie 11.1.5. Efektywny rozwój
dzieci i młodzieży - program stypendialny

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów
Czerwiec
2015

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie
przedmiotów matematycznych,
przyrodniczych, informatycznych lub języków
obcych poprzez stypendia naukowe dla
uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)

1 190 000 €
4 760 000 zł

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Wydział Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Dodatkowe
informacje

Nabór
pozakonkursowy
Nabór
zakończony

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –
kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –
kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT (Południowy)

Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –
kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT (Północny)

Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –
kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT (Zachodni)

Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –
kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.

Wydział Europejskiego
Funduszu
Społecznego
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Działanie 11.3. Dostosowanie oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie
zawodowe osób dorosłych

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów
02.10.2015 –
02.11.2015

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób
dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej
kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do
egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub
mistrzowskiego;
2. Kursy umiejętności zawodowych;
3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji
ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych;
3. Turnusy dokształcania teoretycznego
młodocianych pracowników;
5. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
6. Programy formalnej oceny i potwierdzania
umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób
poza formalny i nieformalny;
7. Kształcenie w formach szkolnych osób
dorosłych, z własnej inicjatywy
zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem
lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji
zawodowych;
8. Realizacja działań w zakresie stworzenia w
szkole i placówkach prowadzących kształcenie
zawodowe warunków kształcenia zawodu;
9. Poprawa jakości edukacji w szkołach i
placówkach prowadzących kształcenie
zawodowe we współpracy z otoczeniem, w
szczególności z pracodawcami, w tym
doskonalenie umiejętności nauczycieli
zawodu.

Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Poddziałanie 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)

5 197 412 €
20 789 648 zł

Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Dodatkowe
informacje

Wojewódzki Urząd
Pracy

Wojewódzki Urząd
Pracy

Orientacyjny
termin naboru
I połowa 2016 r.
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Poddziałanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT (Południowy)
Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Poddziałanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT (Północny)
Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
Poddziałanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT (Zachodni)
02.10.2015 –
Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji
1. Szkolenia i kursy skierowane do osób
02.11.2015
zawodowych osób dorosłych
dorosłych, które z własnej inicjatywy są
Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub
ustawiczne - konkurs
podwyższeniem umiejętności i kompetencji w
obszarze umiejętności ICT i znajomości
języków obcych.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Dodatkowe
informacje

Nie przewiduje się
naboru w 2015 r.
Nie przewiduje się
naboru w 2015 r.
Nie przewiduje się
naboru w 2015 r.
3 974 215 €
15 896 860 zł

Wojewódzki Urząd
Pracy
Wojewódzki Urząd
Pracy

Jw.

Wojewódzki Urząd Pracy

Jw.

10 900 000 €
43 600 000 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

3 759 612 €
15 038 448 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

Jw.

Wojewódzki Urząd
Pracy

Priorytet XII Infrastruktura edukacyjna
Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania
przedszkolnego
Poddziałanie 12.1.1. Infrastruktura
wychowania przedszkolnego - ZIT

27.07.2015 –
30.10.2015

Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania
przedszkolnego
Poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura
wychowania przedszkolnego – RIT
(Południowy)
Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania
przedszkolnego
Poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura
wychowania przedszkolnego – RIT
(Północny)
Działanie 12.1. Infrastruktura wychowania
przedszkolnego
Poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura
wychowania przedszkolnego – RIT
(Zachodni)

01.09.2015 –
30.10.2015

Przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych form wychowania przedszkolnego wraz
z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w
tym przystosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Jw.

01.09.2015 –
30.10.2015

Jw.

2 080 075 €
8 320 300 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

27.07.2015 –
30.10. 2015

Jw.

3 173 704 €
12 694 816 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Typy projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia
zawodowego
Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura
kształcenia zawodowego - ZIT

14.12.2015 –
15.02.2016

Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia
zawodowego
Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura
kształcenia zawodowego – RIT
(Południowy)
Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia
zawodowego
Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura
kształcenia zawodowego – RIT
(Północny)
Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia
zawodowego
Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura
kształcenia zawodowego – RIT (Zachodni)

14.12.2015 –
15.02.2016

Przebudowa, budowa, remont laboratoriów,
sal do praktycznej nauki zawodu wraz
z zapewnieniem wyposażenia, w tym
przystosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Jw.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie w
ramach konkursu
(środki UE)

Instytucja
ogłaszająca konkurs

16 000 000 €
64 000 000 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

4 453 814 €
17 815 256 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

14.12.2015 –
15.02.2016

Jw.

2 209 050 €
8 836 200 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

14.12.2015 –
15.02.2016

Jw.

3 525 000 €
14 100 000 zł

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

Działanie 12.3. Instytucje popularyzujące naukę

Nie przewiduje się
naboru w 2015
roku.

Dodatkowe
informacje

Wydział Funduszu
Rozwoju
Regionalnego

Wykaz instytucji ogłaszających konkursy:
1. Wydział Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego http://rpo.slaskie.pl/
2. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego http://rpo.slaskie.pl/
3. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach http://wupkatowice.praca.gov.pl/)
4. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie http://www.scp-slask.pl/
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