Załącznik do Uchwały nr 1336 /2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 listopada 2015 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na 2016 rok1 (wersja z listopada 2015 r.)

Numer i nazwa Osi Priorytetowej/
Działania/Poddziałania

Planowany
termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna
kwota
przeznaczona na Instytucja
dofinansowanie ogłaszająca
projektów w
konkurs
ramach
konkursu (w zł)2

Dodatkowe
informacje

OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Działanie 1.1

Działanie 1.2

1
2

Wsparcie infrastruktury
B+R w sektorze nauki
Wzmocnienie potencjału
innowacyjnego
przedsiębiorstw
Wielkopolski

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Nie przewiduje się naboru w 2016 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 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Poddziałanie
1.3.2

Poprawa jakości usług na
rzecz inkubacji
przedsiębiorstw

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Poddziałanie
1.3.3
Poddziałanie
1.3.4

Infrastruktura na rzecz
rozwoju gospodarczego
Wsparcie
przedsiębiorczości i

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT

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

1

infrastruktury na rzecz
rozwoju gospodarczego
w ramach ZIT dla MOF
Poznania
Działanie 1.4

Internacjonalizacja gospodarki regionalnej

Poddziałanie
1.4.2

Kompleksowe wsparcie
rozwoju działalności
przedsiębiorstw na
rynkach zagranicznych
dla przedsiębiorstw
posiadających plan
rozwoju eksportu
Promocja gospodarcza
regionu

Działanie 1.5

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie
1.4.1

Poddziałanie
1.5.1
Poddziałanie
1.5.2

Poddziałanie
1.5.3

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

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

Instrumenty finansowe
podnoszące
konkurencyjność MŚP
Wzmocnienie
konkurencyjności
kluczowych obszarów
gospodarki regionu
Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw poprzez
poprawę efektywności
energetycznej

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

OŚ PRIORYTETOWA 2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Działanie 2.1
Poddziałanie
2.1.1.

Rozwój elektronicznych usług publicznych
1. Zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia,
wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług
Rozwój elektronicznych
III kwartał
społecznych.
usług publicznych
2016 r.
2. Tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie m.in.:
- baz danych i metadanych tych zbiorów, obejmujących przede wszystkim

40 000 000,00

UMWW

W Poddziałaniu
przewiduje się także
projekty realizowane w trybie
pozakonkursowym

2

Poddziałanie
2.1.2.

Cyfryzacja geodezyjnych
rejestrów publicznych

Poddziałanie
2.1.3.

Rozwój elektronicznych
usług publicznych w
ramach ZIT dla Rozwoju
AKO

II kwartał
2016 r.

zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej
- rozwiązań technicznych, aplikacyjnych, zapewniających interoperacyjność
zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów
- geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS (portale,
instrumenty i systemy zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni
regionalnej oraz lokalnej)
- pozyskanie i przetwarzanie danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem
zapewnienia wymagań ustawowych
- udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności
oraz poziomu dojrzałości usług już dostępnych.
3. Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów
wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla
regionalnego/ lokalnego.
4. Rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa
regionalnego, edukacyjnych, naukowych oraz geodezyjnych w posiadaniu
instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego oraz zapewnienie powszechnego,
otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów.
Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych
oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych
gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz
ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby
Geodezyjnej i Kartograficznej.

48 000 000,00

UMWW

W Poddziałaniu
przewiduje się także
projekty realizowane w trybie
pozakonkursowym

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT

OŚ PRIORYTETOWA 3. ENERGIA
Działanie 3.1
Poddziałanie
3.1.1
Poddziałanie
3.1.2

Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
Wytwarzanie energii z
odnawialnych źródeł
energii
Dystrybucja energii z
odnawialnych źródeł
energii

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

3

Działanie 3.2
Poddziałanie
3.2.1

Poddziałanie
3.2.2

Poddziałanie
3.2.3

Poddziałanie
3.2.4
Działanie 3.3

Poddziałanie
3.3.1

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Kompleksowa
modernizacja
energetyczna budynków
użyteczności publicznej
Kompleksowa
modernizacja
energetyczna
wielorodzinnych
budynków mieszkalnych
Poprawa efektywności
energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT
dla MOF Poznania

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

III kwartał Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności
2016 r.
publicznej.

Kompleksowa,
głęboka
modernizacja
energetyczna
budynków
Poprawa efektywności
użyteczności publicznej.
energetycznej w sektorze
III kwartał
publicznym i mieszka2016 r.
niowym w ramach ZIT
dla rozwoju AKO
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
Min. 2 elementy inwestycyjne wskazane poniżej w pkt. 1-5 oraz element
dot. informacji i promocji wskazany w pkt. 6. Preferowane kompleksowe
projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych poniżej rodzajów
projektów polegających na:
1. Zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego.
2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury
Inwestycje w obszarze
I kwartał
transportu publicznego.
transportu miejskiego
2016 r.
3. Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu oraz ich elementów.
4. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów w tym łączących
miasta i ich obszary funkcjonalne oraz uzupełniająco infrastruktury
rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszorowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy
rowerów publicznych/miejskich, itp.).
5. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub

40 000 000,00

UMWW/
Związek ZIT
Poznań

UMWW/
51 202 700,00

140 000 000,00

Związek ZIT
AKO

UMWW

4

modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego
energooszczędności, przy spełnieniu wymagań technicznych dotyczących
oświetlenia dróg zawartych we właściwych normach dotyczących
oświetlenia drogowego.
6. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu
publicznego, rowerowego i pieszego (wyłącznie jako element projektu
inwestycyjnego składającego się z minimum 2 elementów wskazanych w
pkt. 1-5)).
Poddziałanie
3.3.2

Inwestycje w sieci
ciepłownicze i chłodnicze

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.
1.
2.

3.

4.

Poddziałanie
3.3.3

Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska w
ramach ZIT dla MOF
Poznania

5.
I kwartał
2016 r.
6.

7.

8.
9.

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych
Budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja dojść i dróg
dojazdowych do zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz
dojazdowych tras rowerowych;
Budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja innej infrastruktury
drogowej służącej wyłącznie obsłudze zintegrowanych węzłów
przesiadkowych;
Budowa elementów infrastruktury drogowej (tuneli i wiaduktów),
eliminujących kolizje dróg z liniami kolejowymi objętymi zasięgiem
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej;
Budowa lub przebudowa elementów infrastruktury drogowej
umożliwiających wprowadzenie priorytetów dla transportu zbiorowego
w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robót drogowych
dotyczących infrastruktury transportu zbiorowego i uzasadnionych z
punktu widzenia technologicznego;
Budowa systemów zarządzania i organizacji ruchu (w tym systemów
oznakowania i informacji pasażerskiej, gromadzenia i przetwarzania
danych, dystrybucji i identyfikacji biletów, wspólny bilet i inne);
Budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja parkingów typu
P&R, B&R, K&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi (np. system
monitorowania, zarządzania), a także budowli i budynków stanowiących
infrastrukturę niezbędną do obsługi podróżnych;
Zakup autobusów niskoemisyjnych służących do dowożenia pasażerów
do ZWP;
Inwestycje związane z przygotowaniem miejsc leżących w obrębie
zintegrowanych węzłów przesiadkowych, przeznaczonych na

UMWW

50 000 000,00

UMWW/
Związek ZIT
Poznań

5

Poddziałanie
3.3.3

Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska w
ramach ZIT dla MOF
Poznania

towarzyszące usługi transportowe, (np. wypożyczalnia samochodów
elektrycznych, wypożyczalnia rowerów publicznych/ miejskich);
10. Działania informacyjno-promocyjne zachęcające do korzystania z
niskoemisyjnych form mobilności miejskiej - publicznego transportu
zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego (wyłącznie jako
dodatkowy element projektu inwestycyjnego).
Wskazane w punkcie drugim i czwartym drogi i elementy infrastruktury
drogowej mogą być realizowane wyłącznie jako mniejszość w projekcie
kompleksowym oraz w celu m.in. ograniczenia ruchu samochodowego w
MOF Poznania
1. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych
2. Budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja dojść i dróg
dojazdowych do zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz
dojazdowych tras rowerowych;
3. Budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja innej infrastruktury
drogowej służącej wyłącznie obsłudze zintegrowanych węzłów
przesiadkowych;
4. Budowa elementów infrastruktury drogowej (tuneli i wiaduktów),
eliminujących kolizje dróg z liniami kolejowymi objętymi zasięgiem
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej;
5. Budowa lub przebudowa elementów infrastruktury drogowej
umożliwiających wprowadzenie priorytetów dla transportu zbiorowego
III kwartał
w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robót drogowych
2016 r.
dotyczących infrastruktury transportu zbiorowego i uzasadnionych z
punktu widzenia technologicznego;
6. Budowa systemów zarządzania i organizacji ruchu (w tym systemów
oznakowania i informacji pasażerskiej, gromadzenia i przetwarzania
danych, dystrybucji i identyfikacji biletów, wspólny bilet i inne) lub ich
elementów (elementy systemów nie mogą stanowić odrębnego
projektu);
7. Budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja parkingów typu
P&R, B&R, K&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi (np. system
monitorowania, zarządzania), a także budowli i budynków stanowiących
infrastrukturę niezbędną do obsługi podróżnych;
8. Zakup autobusów niskoemisyjnych służących do dowożenia pasażerów
do ZWP;

210 000 000,00

UMWW/
Związek ZIT
Poznań
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9.

Inwestycje związane z przygotowaniem miejsc leżących w obrębie
zintegrowanych węzłów przesiadkowych, przeznaczonych na
towarzyszące usługi transportowe, (np. wypożyczalnia samochodów
elektrycznych, wypożyczalnia rowerów publicznych/ miejskich);
10. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów oraz
uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe,
kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek
rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.),
11. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji następujących
elementów infrastruktury transportu publicznego:
 pasów ruchu dla rowerów,
 parkingów B&R (wyłącznie jako element projektu).
12. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia lub modernizacji
oświetlenia pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, dla
elementów wskazanych w pkt. 10-11 (wyłącznie jako element projektu),
13. Działania informacyjno-promocyjne zachęcające do korzystania z
niskoemisyjnych form mobilności miejskiej - publicznego transportu
zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego (wyłącznie jako
dodatkowy element projektu inwestycyjnego).
Wskazane w punkcie drugim i czwartym drogi i elementy infrastruktury
drogowej mogą być realizowane wyłącznie jako mniejszość w projekcie
kompleksowym oraz w celu m.in. ograniczenia ruchu samochodowego w
MOF Poznania
Poddziałanie
3.3.4

Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska w
ramach ZIT dla Rozwoju
AKO

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT.

OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO
Działanie 4.1
Poddziałanie
4.1.1
Poddziałanie
4.1.2

Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych
Ochrona obszarów ze
średnim ryzykiem
Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.
powodziowym
Projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub
IV kwartał
Mała retencja
zachowanie retencji (w tym: projekty w zakresie podpiętrzania
2016 r.
jezior/stawów naturalnych, projekty w zakresie budowy sztucznych

UMWW

80 000 000,00

UMWW

7

zbiorników wodnych oraz budowy piętrzeń w celu zwiększenia retencji
korytowej) - realizowane wyłącznie na terenie województwa.
Poddziałanie
4.1.3

Poddziałanie
4.1.4

Poddziałanie
4.1.5

Poddziałanie
4.1.6
Działanie 4.2
Poddziałanie
4.2.1
Poddziałanie
4.2.2

Zabezpieczenie obszarów
miejskich przed
niekorzystnymi
Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.
zjawiskami pogodowymi
i ich następstwami
Wsparcie systemów
oceny ryzyka wystąpienia
powodzi i zarządzania
Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.
tym ryzykiem,
wczesnego ostrzegania i
prognozowania zagrożeń
Wsparcie systemu
ratownictwa chemiczno
– ekologicznego i służb
ratowniczych na
Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.
wypadek wystąpienia
zjawisk katastrofalnych
lub poważnych awarii
Zapobieganie, likwidacja
skutków klęsk
Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT
żywiołowych i awarii
oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+.
środowiskowych w
ramach ZIT i OSI

UMWW

UMWW

UMWW

UMWW

Gospodarka odpadami
Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz
uzupełnianie istniejących
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest

Działanie 4.3

Gospodarka wodno - ściekowa

Poddziałanie

Gospodarka wodno –

III kwartał

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Projekty w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM ujętych

200 000 000,00

UMWW

8

4.3.1

ściekowa

2016 r.

IV kwartał
2016 r.

w KPOŚK oraz wynikających z Master planu dla dyrektywy ściekowej,
dotyczących:
- budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych
(w tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych),
- budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział
sieci ogólnospławnej),
- budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jako
uzupełnienie w/w zadań, przy czym koszty związane z budową i
modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50%
kosztów całkowitych inwestycji.
Projekty w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM ujętych
w KPOŚK oraz wynikających z Master planu dla dyrektywy ściekowej,
dotyczących:
- budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych
(w tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych),
- budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział
sieci ogólnospławnej),
- budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jako
uzupełnienie w/w zadań, przy czym koszty związane z budową i
modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50%
kosztów całkowitych inwestycji.

UMWW/

Poddziałanie
4.3.2

Gospodarka wodno –
ściekowa w ramach ZIT
dla rozwoju 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 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Poddziałanie
4.4.2

Wydarzenia kulturalne

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Poddziałanie
4.4.3
Poddziałanie

Zachowanie, ochrona,
promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego
i kulturowego w ramach
ZIT dla MOF Poznania
Zachowanie, ochrona,

13 313 100,00

Związek ZIT
AKO

III kwartał
2016 r.

Poprawa stanu materialnego dziedzictwa kulturowego regionu
poprzez przebudowę, modernizację i adaptację obiektów
użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków lub
gminnej ewidencji zabytków.

33 600 000,00

UMWW/
Związek ZIT
Poznań

III kwartał

Projekty dotyczące:

13 930 000,00

UMWW/

W Poddziałaniu
przewiduje się także
projekty realizowane w trybie
pozakonkursowym

9

4.4.4

promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego
i kulturowego w ramach
ZIT dla rozwoju AKO

Działanie 4.5

Ochrona przyrody

Poddziałanie
4.5.1

Poddziałanie
4.5.2
Poddziałanie
4.5.3

Ochrona gatunków i
siedlisk przyrodniczych
na obszarach parków
krajobrazowych i
rezerwatów przyrody
Opracowywanie planów
ochrony dla obszarów
cennych przyrodniczo
Ochrona różnorodności
biologicznej

2016 r.

1. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja,
zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz
obszarów zabytkowych.
2. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie
instytucji kultury.
3. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja,
zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów
poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych.
4. Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa
kulturowego i obiektów zabytkowych.
5. Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie
muzealiów, archiwaliów, starodruków i innych zabytków
ruchomych jako integralne elementy szerszego projektu
infrastrukturalnego.
6. Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem jako część
szerszego projektu infrastrukturalnego.
7. Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym
(wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego).
8. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów
atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element projektu
infrastrukturalnego). Działania związane z wykorzystaniem i
rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, jak również rozwój
kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako
element projektu infrastrukturalnego).

Związek ZIT
AKO

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

10

Poddziałanie
4.5.4

Edukacja ekologiczna

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Poddziałanie
4.5.5

Ochrona przyrody w
ramach ZIT i OSI

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT
oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+.

UMWW

OŚ PRIORYTETOWA 5. TRANSPORT
Działanie 5.1

Infrastruktura drogowa regionu

Poddziałanie
5.1.1

Wzmocnienie regionalnego układu powiązań
drogowych (drogi
wojewódzkie, będące w
zarządzie Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego)

Poddziałanie
5.1.2

Poddziałanie
5.1.3

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg powiatowych i
gminnych, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą
Wzmocnienie regiotowarzyszącą.
nalnego układu powiązań
2. Budowa, przebudowa rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść
drogowych (drogi
III kwartał
drogowych na drogach powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą
powiatowe i gminne oraz
105 000 000,00
2016 r.
towarzyszącą.
drogi wojewódzkie,
3. Budowa, przebudowa, modernizacja drogowych obiektów inżynierskich
będące w zarządzie miast
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na drogach powiatowych i gminnych.
na prawach powiatu)
4. Systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową
(wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).
Infrastruktura drogowa
Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT
regionu w ramach ZIT i
oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+.
OSI

Działanie 5.2

Transport kolejowy

Poddziałanie
5.2.1

Modernizacja
regionalnego układu
kolejowego oraz
poprawa stanu
infrastruktury dworcowej

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

UMWW

UMWW/
Związek ZIT

UMWW

W Poddziałaniu
przewiduje się także
projekty realizowane w trybie
pozakonkursowym.
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Poddziałanie
5.2.2

Tabor kolejowy dla
regionalnych przewozów
pasażerskich

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

W Poddziałaniu
przewiduje się także
projekty realizowane w trybie
pozakonkursowym.

OŚ PRIORYTETOWA 6. RYNEK PRACY

Działanie 6.2

Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych i
poszukujących pracy projekty realizowane
przez PSZ
Aktywizacja zawodowa

Działanie 6.3

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Poddziałanie
6.3.1

Samozatrudnienie i
przedsiębiorczość

Działanie 6.1

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

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

WUP

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność
gospodarczą obejmujące:
1. diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej,
2. szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności
gospodarczej,
3. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
4. wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o
charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) lub pomostowe
wsparcie finansowe.

Poddziałanie
6.3.2

Samozatrudnienie i
przedsiębiorczość w
ramach ZIT dla rozwoju
AKO

Działanie 6.4

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

Poddziałanie
6.4.1

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

II kwartał
2016 r.

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW/
4 616 800,00

Związek ZIT
AKO

UMWW
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Poddziałanie
6.4.2

Wsparcie aktywności
zawodowej osób
wyłączonych z rynku
pracy z powodu opieki
nad małymi dziećmi w
ramach ZIT dla MOF
Poznania

Poddziałanie
6.4.3

Wsparcie aktywności
zawodowej osób
wyłączonych z rynku
pracy z powodu opieki
nad małymi dziećmi w
ramach ZIT AKO

Działanie 6.5

1. Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub
klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na
miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez
12 miesięcy;
2. Wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako
element projektu wskazanego w pkt. 1);
3. Wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług
opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania
III kwartał
opieki przez opiekunów dziennych i nianie;
2016 r.
4. Nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr
niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza,
opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.
1 i/lub 3);
5. Aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek
pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie
jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3), z wyłączeniem
dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

UMWW/
9 000 000,00 Związek ZIT

Poznań

UMWW/

Związek ZIT
AKO

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

Doskonalenie
kompetencji osób
pracujących i wsparcie
procesów adaptacyjnych

II kwartał
2016 r.

Doskonalenie
kompetencji osób

II kwartał
2016r.

Wsparcie rozwojowe w ramach podmiotowego systemu finansowania na
rzecz:
a) MŚP, pozwalających na adaptację do zmian w gospodarce, w
szczególności usługi doradcze i szkoleniowe, w tym w zakresie poprawy
jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych
specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem
ludzkim,
b) rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących, w tym w wieku 50 lat
i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe
dostosowujące do potrzeb pracodawcy.
Wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia,
zagrożonych
zwolnieniem
z
pracy
lub
zwolnionych

54 792 798,00

UMWW

15 000 000,00

UMWW
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pracujących i wsparcie
procesów adaptacyjnych

Doskonalenie
kompetencji osób
pracujących i wsparcie
procesów adaptacyjnych

Działanie 6.6

5 955 000,00

UMWW

Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
Wspieranie aktywności
zawodowej
pracowników poprzez
działania prozdrowotne

Podziałanie
6.6.1

(konkurs z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w szczególności poprzez:
ogłoszony - doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu
w 2015r.) Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako
obowiązkowy element wsparcia,
- pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,
- szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe,
- subsydiowane zatrudnienie,
- dodatek relokacyjny,
- wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej
w formie dotacji połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.
Wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia,
zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących
zakładu pracy, w szczególności poprzez:
- doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu
Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako
IV kwartał obowiązkowy element wsparcia,
2016r.
- pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,
- szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe,
- subsydiowane zatrudnienie,
- dodatek relokacyjny,
- wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej
w formie dotacji połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

Wspieranie aktywności
zawodowej
pracowników poprzez
działania prozdrowotne

I kwartał
2016 r.
(konkurs
ogłoszony
w 2015 r.)

Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi i
szyjki macicy (m.in. poprawa efektywności programów przesiewowych,
działania informacyjne). Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

5 337 749,00

UMWW

II kwartał
2016 r.

1. Programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące
wspieraniu aktywności zawodowej, w zakresie chorób: układu krążenia,
nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychicznych oraz wynikające ze specyficznych uwarunkowań regionalnych w tym wykraczające poza finansowanie w ramach systemu
powszechnych świadczeń zdrowotnych. Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej

11 211 500,00

UMWW
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Wspieranie aktywności
zawodowej
pracowników poprzez
działania prozdrowotne

Poddziałanie
6.6.2

Wspieranie aktywności
zawodowej pracowników poprzez działania
prozdrowotne w ramach
ZIT dla MOF Poznania

Poddziałanie
6.6.3

Wspieranie aktywności
zawodowej pracowników poprzez działania
prozdrowotne w ramach
ZIT dla rozwoju AKO

opieki zdrowotnej zakładające eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, w tym projekty w zakresie poprawy ergonomii pracy.
2. Programy rehabilitacji zdrowotnej ułatwiające powrót na rynek pracy.
1. Programy zakładające eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w
III kwartał miejscu pracy, w tym projekty w zakresie poprawy ergonomii pracy.
2016 r.
2. Projekty/programy dot. przekwalifikowania pracowników długotrwale
pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.
Działanie dotyczące profilaktyki zdrowotnej oraz uzupełniająco edukacji
zdrowotnej, w zakresie chorób stanowiących istotną przyczynę
dezaktywizacji zawodowej. Zakres i zasięg planowanych działań wynikać
II kwartał będzie ze zidentyfikowanej na poziomie regionu sytuacji demograficznej i
2016 r.
epidemiologicznej oraz wykazywać będzie zbieżność z zapisami regionalnych
map potrzeb zdrowotnych lub innych dokumentów określających
wymagania warunkowości ex ante dla wydatkowania środków w obszarze
ochrony zdrowia.

20 629 666,00

UMWW

UMWW/
7 000 000,00 Związek ZIT

Poznań

UMWW/
Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

Związek ZIT
AKO

OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Działanie 7.1

Aktywna integracja

Poddziałanie
7.1.2

Aktywna integracja projekty
pozakonkursowe
realizowane przez OPS,
MOPR i PCPR
Aktywna integracja projekty konkursowe

Działanie 7.2

Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie
7.1.1

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

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

WUP
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Poddziałanie
7.2.1

Poddziałanie
7.2.2

Poddziałanie
7.2.3
Działanie 7.3
Poddziałanie
7.3.1
Poddziałanie
7.3.2

Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe
realizowane przez
W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
jednostki samorządu
terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne
1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu
pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielniania się osób
opuszczających pieczę zastępczą.
2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich
I kwartał
Wsparcie usług opieki nad osobami niesamodzielnymi o różnym stopniu
2016 r.
Usługi społeczne i
niesamodzielności odbywa się poprzez wsparcie usług świadczonych w
(konkurs
zdrowotne - projekty
lokalnej społeczności.
15 986 504,00
UMWW
ogłoszony
konkursowe
3. Wsparcie dla projektów z zakresu zwiększenia dostępu do
w 2015 r.)
mieszkalnictwa wspomaganego oraz świadczenia usług z nimi związanych.
4. 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 1,2,3).
Usługi społeczne i
III kwartał 1. Wsparcie opracowania i wdrażania programów wczesnego wykrywania
zdrowotne - projekty
4 046 000,00
2016 r.
chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci.
konkursowe
UMWW/
Usługi społeczne w
ramach ZIT dla MOF
Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.
Związek ZIT
Poznania
Poznań
Ekonomia społeczna
Ekonomia społeczna projekt pozakonkursowy
realizowany przez
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
Ekonomia społeczna projekty konkursowe

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

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

OŚ PRIORYTETOWA 8. EDUKACJA
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Działanie 8.1

Poddziałanie
8.1.1

Poddziałanie
8.1.2

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

Edukacja przedszkolna –
projekty konkursowe

Kształcenie ogólne projekty konkursowe

I kwartał
2016 r.

II kwartał
2016 r.
(konkurs
ogłoszony
w 2015 r.)

Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej:
1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach
wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych
budynkach gminnych, polegające na utworzeniu miejsca wychowania
przedszkolnego i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające
szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania
stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem,
pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji
przedszkolnej, w tym szkolenia / warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci
(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
3. wsparcie, w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia
kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
1. Przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla
uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty (w tym specjalnych)
poprzez m.in.: doposażenie pracowni przedmiotowych szkół lub placówek
systemu oświaty dla dzieci i młodzieży w sprzęt niezbędny do
przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów
przyrodniczych i matematycznych (występuje wyłącznie jako jeden z
elementów projektu).
2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na
rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych) oraz
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy
zespołowej.
3. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju
uczniów zdolnych (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dzieci i młodzież
z niepełnosprawnościami).
4. Wsparcie nauczycieli m.in. w ramach studiów podyplomowych, sieci
współpracy i samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących
podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć z
przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych
oraz wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i uczniami zdolnymi (występuje wyłącznie jako jeden z

44 300 000,00

UMWW

26 038 396,00

UMWW
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elementów projektu).
5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. (występuje wyłącznie
jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3).
6. Wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i
niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkół (np. instytucje pomocy i
integracji społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii
społecznej, jednostki sektora publicznego działające w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony życia), angażujących społeczność szkolną i
lokalną mających na celu przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu
systemu oświaty przez ucznia i tworzeniu bezpiecznego środowiska
nauczania (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.
2 lub 3).
Poddziałanie
8.1.3

Kształcenie ogólne Cyfrowa Edukacja
Wielkopolsk@- projekt
pozakonkursowy

Poddziałanie
8.1.4

Kształcenie ogólne w
ramach ZIT dla MOF
Poznania

Działanie 8.2

Uczenie się przez całe

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

I kwartał
2016 r.

1. Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów,
ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i
informatycznych;
2. Specjalne programy nauczania (indywidualne i grupowe) dla uczniów
wykazujących ponadprzeciętne predyspozycje w zakresie kompetencji
matematycznych i informatycznych, w tym tworzenie „klas
uniwersyteckich” z poszerzonym programem matematyki i informatyki,
cykle zajęć przygotowujące do startu w konkursach i olimpiadach
matematycznych i informatycznych;
3. Popularyzacja matematyki i informatyki wśród uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym organizacja konkursów
matematycznych i informatycznych, ogólnodostępnych dla uczniów
wydarzeń popularno-naukowych, wykładów i warsztatów otwartych.
4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozpoznawanie predyspozycji
zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w
szczególności w zakresie kompetencji matematycznych i informatycznych); ukierunkowywanie edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście
ich predyspozycji oraz uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku
pracy.
Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW/
5 400 000,00 Związek ZIT

Poznań

UMWW
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życie
Działanie 8.3

Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Kształcenie zawodowe
młodzieży - tryb
konkursowy

I kwartał
2016 r.

Kształcenie zawodowe
młodzieży – tryb
konkursowy

II kwartał
2016 r.

Poddziałanie
8.3.1

1.
Projekty
służące
podnoszeniu
kwalifikacji
zawodowych
uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe.
2. Wyposażenie/doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i
materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej
kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego
środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu
wskazanego w punkcie 1).
3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego,
instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element
projektu wskazanego w pkt. 1, 2).
4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w
tym przez doposażenia w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie
doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w
przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w
pkt. 3).
5. Wyposażenie/doposażenie Centrów Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami
CKZiU w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające
kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego
środowiska pracy zawodowej, przeprowadzenie egzaminu zawodowego,
realizacja zadań zbieżnych z zadaniami centrum kształcenia zawodowego,
praktycznego i ustawicznego (wyłącznie jako element projektu wskazanego
w pkt. 1 lub 3).
1.
Projekty
służące
podnoszeniu
kwalifikacji
zawodowych
uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe.
2. Wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w
warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej
(występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).
3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego,
instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element

15 640 000,00

UMWW

8 884 462,00

UMWW
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Poddziałanie
8.3.2

Kształcenie zawodowe
dorosłych - tryb
konkursowy

Poddziałanie
8.3.3

Czas zawodowców BIS zawodowa Wielkopolska
- tryb pozakonkursowy

Poddziałanie
8.3.4

projektu wskazanego w pkt. 1, 2).
4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w
tym przez doposażenia w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie
doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w
przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w
pkt. 3).
1. Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we
I kwartał
współpracy z pracodawcami (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy
2016 r.
umiejętności zawodowych itp.).
(konkurs
2. Wsparcie osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia
ogłoszony
posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób poza formalny i
w 2015 r.)
nieformalny.

12 750 000,00

UMWW

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

Kształcenie zawodowe
młodzieży i dorosłych w
ramach ZIT dla MOF
Poznania

I kwartał
2016 r.

Kształcenie zawodowe
młodzieży i dorosłych w
ramach ZIT dla MOF
Poznania

II kwartał
2016 r.

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże i
praktyki zawodowe oraz inne formy kształcenia.
2. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały,
umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w
zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy
zawodowej (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego,
instruktorów praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako element
projektu wskazanego w pkt. 1-2).
4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie
szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa,
podnoszenie
kompetencji
osób
prowadzących
doradztwo
w przedmiotowym zakresie.
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej, w tym z
zakresu mechatroniki, branży mechanicznej i drzewnej, mechaniki
lotniczej, odnawialnych źródeł energii i innych zgodnie z potrzebami
rynku pracy.

UMWW/
11 300 000,00

7 600 000,00

Związek ZIT
Poznań

UMWW/
Związek ZIT
Poznań
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Poddziałanie
8.3.5

Kształcenie zawodowe
młodzieży i dorosłych w
ramach ZIT dla rozwoju
AKO

2. Nabywanie nowych, poszukiwanych na rynku pracy kompetencji przez
osoby dorosłe, w tym z zakresu mechatroniki, branży mechanicznej i
drzewnej, mechaniki lotniczej, odnawialnych źródeł energii i innych
zgodnie z potrzebami rynku pracy.
3. Podnoszenie kompetencji pracowników pedagogicznych szkół i
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.
W zakresie kształcenia zawodowego młodzieży:
1. Projekty
służące
podnoszeniu
kwalifikacji
zawodowych
uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe.
2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w
nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację
podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych
do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako element
projektu wskazanego w pkt 1).
3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego,
instruktorów praktycznej nauki zawodu, (wyłącznie jako element projektu
wskazanego w pkt 1, 2).
4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w
tym przez doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie
I kwartał
doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo
2016 r.
w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego
jest w pkt 1).
W zakresie kształcenie zawodowego dorosłych:
1. Wyposażenie/doposażenie Centrów Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego i innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami
CKZiU w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające
kształcenie w zawodach wynikających z potrzeb lokalnego rynku pracy - w
warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej,
przeprowadzenie egzaminu zawodowego, realizacja zadań zbieżnych z
zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego
(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt 2 lub 3).
2. Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we
współpracy z pracodawcami (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy
umiejętności zawodowych itp.).
3. Wsparcie osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia

UMWW/
6 188 900,00

Związek ZIT
AKO
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posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób poza formalny
i nieformalny.
4. Projekty realizowane przez Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dorosłych, w tym
przez doposażenia w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt 2 lub 3).
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 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Poddziałanie
9.1.2.

Infrastruktura społeczna

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Działanie 9.2

Rewitalizacja obszarów problemowych

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

UMWW

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT

UMWW/
Związek ZIT

Poddziałanie
9.2.1.

Poddziałanie
9.2.2.

Rewitalizacja miast i ich
dzielnic, terenów
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych
Rewitalizacja miast i ich
dzielnic, terenów
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w
ramach ZIT dla rozwoju
AKO

Działanie 9.3

Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie
9.3.1

Inwestowanie w rozwój
infrastruktury
przedszkolnej

I kwartał
2016 r.

Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego poprzez:
a) adaptację, modernizację przebudowę, rozbudowę oraz wyposażenie i
doposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań
dydaktycznych) istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc

40 000 000,00

W Poddziałaniu
przewiduje się
także projekty
realizowane w
trybie
pozakonkursowym

UMWW
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w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej oraz,
b) budowę i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji
zadań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych
sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną
argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu
infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla
danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy
(adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

Poddziałanie
9.3.2

Inwestowanie w rozwój
infrastruktury kształcenia
zawodowego

Nie przewiduje się naboru w 2016 r. w trybie konkursowym.

Poddziałanie
9.3.3

Inwestowanie w rozwój
infrastruktury edukacji
ogólnokształcącej

II kwartał
2016 r.

Poddziałanie
9.3.4

Inwestowanie w rozwój
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w
ramach ZIT dla MOF
Poznania

II kwartał
2016 r.

Poddziałanie

Inwestowanie w rozwój

II kwartał

1. Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkół i placówek systemu oświaty
kształcenia ogólnego, w tym laboratoria do matematyki, nauk
przyrodniczych i edukacji języków obcych, poprzez:
- przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację oraz wyposażenie
istniejących obiektów oraz budowę i wyposażenie nowych obiektów – tylko
w uzasadnionych sytuacjach.
- budowę infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów - obiekty
nowe (tylko w uzasadnionych sytuacjach) oraz rozbudowa, przebudowa i
modernizacja istniejących obiektów sportowych Uzasadnienie wyjątków
musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na
określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych
odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne
alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.
2. Inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji
nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”)
Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe i ustawiczne. Inwestycje mogą obejmować
przebudowę, rozbudowę, adaptację i modernizację obiektów szkoleniowych
jak również wyposażenie w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt
technologiczny i materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowego i
ustawicznemu.
Inwestycje w rozwój infrastruktury szkół i placówek systemu oświaty

UMWW

68 000 000,00

UMWW

28 000 000,00

UMWW/
Związek ZIT
Poznań

19 900 000,00

W Poddziałaniu
przewiduje się
także projekty
realizowane
w trybie
pozakonkursowym

UMWW/
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9.3.5

infrastruktury
edukacyjnej i
szkoleniowej w ramach
ZIT dla rozwoju AKO

2016 r.

prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne poprzez:
a) przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i wyposażenie
(sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące
kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) istniejących obiektów,
b) budowę i wyposażenie (sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny sprzęt
technologiczny oraz pomoce dydaktyczne służące kształceniu
zawodowemu i ustawicznemu) nowych obiektów - tylko w
uzasadnionych sytuacjach.

Związek ZIT
AKO

OŚ PRIORYTETOWA 10. POMOC TECHNICZNA

Działanie
10.1.
Działanie
10.2.

Wsparcie
instytucjonalnokadrowe procesu
zarządzania i wdrażania
WRPO 2014+
Informacja i promocja
WRPO 2014+

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

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

Euro

3,98
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