
HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM  

DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO NA ROK 2015 

Wersja z dnia 24.06.2015 r. 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Numer i nazwa Działania  
Planowany termin 

naborów 
Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie  

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów w ramach 

konkursu (zł) 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs  

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/  

Dodatkowe 

informacje  

Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka 

Działanie 1.1 Wsparcie 

infrastruktury B+R 
Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 1.2 Badania i rozwój 

w sektorze świętokrzyskiej 

przedsiębiorczości 

IV Kwartał  

(listopad/grudzień 

2015 r.)1 

W ramach działania wsparcie znajdą następujące 

typy projektów: 

 wsparcie na rozwój istniejącego lub 

stworzenie nowego zaplecza badawczo - 

rozwojowego służącego działalności 

innowacyjnej przedsiębiorstw  

 realizowanie badań przemysłowych i prac 

rozwojowych przez przedsiębiorcę 

opcjonalnie z innym przedsiębiorcą lub 

organizacją badawczą, obejmujące 

dofinansowanie wydatków do momentu 

stworzenia prototypu i jego pierwszej 

produkcji. Pierwsza produkcja oznacza 

pierwsze wdrożenie przemysłowe 

odnoszące się do zwiększenia skali 

obiektów pilotażowych lub do pierwszych w 

swoim rodzaju urządzeń i obiektów, 

60 000 000 

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

                                                           
1
 Konkurs zostanie ogłoszony pod warunkiem opublikowania Rozporządzeń wykonawczych w zakresie prac badawczo – rozwojowych. 

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


obejmujących kroki następujące po 

uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach 

której zawarta jest faza testowania, ale nie 

produkcja masowa lub działalność 

handlowa. Każdy projekt pierwszej 

produkcji musi obejmować również etapy 

poprzedzające – prace rozwojowe, fazę 

demonstracyjną i walidację.  

 wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników 

prac B+R, ściśle związanych z profilem 

wykonywanej działalności. 

Wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących 

infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie 

uzależnione od przedstawienia agendy B+R/planu 

prac badawczo-rozwojowych przewidzianych do 

prowadzenia na wspieranej infrastrukturze 

(obejmującej okres realizacji projektu i jego 

trwałość). 

 

Działanie 1.3 Wsparcie 

świętokrzyskich Instytucji 

Otoczenia Biznesu w celu 

promocji innowacji w sektorze 

przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

            Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka 

Działanie 2.1 Wsparcie 

świętokrzyskich IOB w celu 

zwiększenia poziomu 

przedsiębiorczości w regionie 

 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 2.2 Tworzenie nowych 

terenów inwestycyjnych 

IV Kwartał 2015 r. W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia 

z zakresu: 

 tworzenia nowych i rozbudowy 

istniejących terenów inwestycyjnych 

(będących w posiadaniu Beneficjenta) 

poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu 

pod działalność gospodarczą. Wsparciem 

objęte zostaną zadania dotyczące 

16 044 136 

 

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

 

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


uporządkowania i przygotowania terenów 

inwestycyjnych (w szczególności prace 

studyjno-koncepcyjne, badania 

geotechniczne, kompleksowe wyposażenie 

w media, modernizacja wewnętrznej 

infrastruktury komunikacyjnej w celu 

nadania im nowych funkcji gospodarczych. 

W ramach inwestycji w zakresie terenów 

inwestycyjnych wydatki na wewnętrzną 

infrastrukturę komunikacyjną – jako 

uzupełniający element projektu 

dotyczącego kompleksowego 

przygotowania terenu inwestycyjnego ‐ 
stanowić mogą jedynie mniejszą część 

budżetu projektu, 

 przebudowy i remontu obiektów, 

infrastruktury przemysłowej, powojskowej, 

pokolejowej i popegeerowskiej łącznie 

 z adaptacją na cele gospodarcze, 

 uzupełnienia istniejącej zabudowy, remont i 

przebudowa istniejących użytkowanych 

oraz niezagospodarowanych budynków 

wraz z zagospodarowaniem przyległego 

terenu na cele gospodarcze (za wyjątkiem 

budynków o charakterze mieszkalnym). 

Inwestycje w tereny inwestycyjne/parki 

przedsiębiorczości zostaną dofinansowane w ramach 

Działania 2.2 pod warunkiem pełnego 

zagospodarowania na danym terenie powstałej tego 

typu infrastruktury w okresie 2007-2013. 

swietokrzyskie.pl/ 

Działanie 2.3 Tworzenie nowych 

modeli biznesowych 

świętokrzyskich przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 2.4 Promocja 

gospodarcza kluczowych branż 

gospodarki regionu  

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 2.5 Wsparcie 

inwestycyjne sektora MŚP 
Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 



Działanie 2.6 Dokapitalizowanie 

Instrumentów Finansowych  
Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia 

Działanie 3.1 Wytwarzanie 

i dystrybucja energii pochodzącej 

ze źródeł odnawialnych  

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 3.2 Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła 

energii w przedsiębiorstwach 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 3.3 Poprawa 

efektywności energetycznej  

z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym  

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działania 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie 

zrównoważonej multimedialnej 

mobilności miejskiej  

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś priorytetowa 4  Dziedzictwo naturalne i kulturowe 

Działanie 4.1 Przeciwdziałanie 

skutkom klęsk żywiołowych oraz 

usuwanie ich skutków  

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 4.2 Gospodarka 

odpadami 
Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 4.3 Gospodarka wodno 

- ściekowa 
Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 



Działanie 4.4 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego - konkurs 

dedykowany dla Obszaru 

Strategicznej Interwencji – 

Obszar Gór Świętokrzyskich 

IV Kwartał  

(październik 2015 r.)2 

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia 

z zakresu: 

 zachowania i zabezpieczenia obiektów 

dziedzictwa kulturowego i obiektów 

zabytkowych (w tym: konserwacja, renowacja, 

rewaloryzacja oraz zabezpieczenie tych 

obiektów przed zagrożeniami wraz z 

zagospodarowaniem ich otoczenia oraz 

wyposażeniem) wraz z dostosowaniem do 

funkcji turystycznych lub  prowadzenia 

działalności kulturalnej, w tym działalności 

gospodarczej 

 rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego i kulturowego, w tym rozbudowa, 

przebudowa i wyposażenie obiektów publicznej 

infrastruktury kulturalnej oraz 

zagospodarowanie ich otoczenia wraz z 

dostosowaniem tych obiektów do prowadzenia 

działalności kulturalnej, w tym działalności 

gospodarczej 

 zakupu wyposażenia oraz konserwacji 

muzealiów, materiałów archiwalnych, 

starodruków itp.  

 promocji dziedzictwa kulturowego regionu 

wraz z tworzeniem i promocją produktów 

tradycyjnych i regionalnych oraz 

kompleksowych produktów turystycznych (w 

tym tworzenie szlaków kulturowych). Działania 

informacyjno-promocyjne będą wspierane 

jedynie jako element szerszego działania  

w ramach projektu, 

 organizacji wydarzeń kulturalnych. 

11 000 000 

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

Działanie 4.4 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego - konkurs 

dedykowany dla Obszaru 

IV Kwartał  (listopad 

2015 r.)3 

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia 

z zakresu: 

 zachowania i zabezpieczenia obiektów 

11 000 000 

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

 

                                                           
2
 Konkurs zostanie ogłoszony pod warunkiem przyjęcia Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa narodowego w ramach regionalnych 

programów operacyjnych 
3
 Konkurs zostanie ogłoszony pod warunkiem przyjęcia Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa narodowego w ramach regionalnych 

programów operacyjnych 

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


Strategicznej Interwencji – 

Obszar Uzdrowiskowy 

dziedzictwa kulturowego i obiektów 

zabytkowych (w tym: konserwacja, renowacja, 

rewaloryzacja oraz zabezpieczenie tych 

obiektów przed zagrożeniami wraz z 

zagospodarowaniem ich otoczenia oraz 

wyposażeniem) wraz z dostosowaniem do 

funkcji turystycznych lub  prowadzenia 

działalności kulturalnej, w tym działalności 

gospodarczej 

 rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego i kulturowego, w tym rozbudowa, 

przebudowa i wyposażenie obiektów publicznej 

infrastruktury kulturalnej oraz 

zagospodarowanie ich otoczenia wraz z 

dostosowaniem tych obiektów do prowadzenia 

działalności kulturalnej, w tym działalności 

gospodarczej 

 zakupu wyposażenia oraz konserwacji 

muzealiów, materiałów archiwalnych, 

starodruków itp.  

 promocji dziedzictwa kulturowego regionu 

wraz z tworzeniem i promocją produktów 

tradycyjnych i regionalnych oraz 

kompleksowych produktów turystycznych (w 

tym tworzenie szlaków kulturowych). Działania 

informacyjno-promocyjne będą wspierane 

jedynie jako element szerszego działania  

w ramach projektu, 

 organizacji wydarzeń kulturalnych. 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

Działanie 4.4 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego 

IV Kwartał  (grudzień 

2015 r.)4 

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia 

z zakresu: 

 zachowania i zabezpieczenia obiektów 

dziedzictwa kulturowego i obiektów 

zabytkowych (w tym: konserwacja, renowacja, 

rewaloryzacja oraz zabezpieczenie tych 

obiektów przed zagrożeniami wraz z 

zagospodarowaniem ich otoczenia oraz 

wyposażeniem) wraz z dostosowaniem do 

35 000 000 

 

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

                                                           
4
 Konkurs zostanie ogłoszony pod warunkiem przyjęcia Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa narodowego w ramach regionalnych 

programów operacyjnych 
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funkcji turystycznych lub  prowadzenia 

działalności kulturalnej, w tym działalności 

gospodarczej 

 rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego i kulturowego, w tym rozbudowa, 

przebudowa i wyposażenie obiektów publicznej 

infrastruktury kulturalnej oraz 

zagospodarowanie ich otoczenia wraz z 

dostosowaniem tych obiektów do prowadzenia 

działalności kulturalnej, w tym działalności 

gospodarczej 

 zakupu wyposażenia oraz konserwacji 

muzealiów, materiałów archiwalnych, 

starodruków itp.  

 promocji dziedzictwa kulturowego regionu 

wraz z tworzeniem i promocją produktów 

tradycyjnych i regionalnych oraz 

kompleksowych produktów turystycznych (w 

tym tworzenie szlaków kulturowych). Działania 

informacyjno-promocyjne będą wspierane 

jedynie jako element szerszego działania  

w ramach projektu, 

 organizacji wydarzeń kulturalnych.  

Działanie 4.5  

Ochrona i wykorzystanie 

obszarów cennych przyrodniczo 

- konkurs dedykowany dla 

Obszaru Strategicznej Interwencji 

– Obszar Gór Świętokrzyskich 

IV Kwartał 

(październik 2015 r.) 

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia 

z zakresu: 

 podnoszenia standardu ochrony oraz poprawiania 

bazy technicznej i wyposażenia parków 

krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów 

Natura 2000 oraz  obszarów chronionego 

krajobrazu wraz z opracowaniem planów 

ochrony lub planów zadań ochronnych tych 

obszarów oraz inwentaryzacji obszarów 

chronionego krajobrazu, 

 ochrony różnorodności biologicznej na obszarach 

miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki 

rodzime np. banki genowe, parki miejskie, 

ogrody botaniczne, ekoparki, służące rozwojowi 

zielonej infrastruktury (np. ogrody deszczowe 

w miastach, parki miejskie, korytarze 

ekologiczne, zielone bariery akustyczne), 

 zarządzania i ochrony krajobrazu (m.in. 

inwentaryzacja przyrodnicza obszarów 

4 153 500 Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

 

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


chronionych i inna dokumentacja) polegająca na 

budowie i rozbudowie niezbędnej infrastruktury 

związanej z ochroną, przywróceniem właściwego 

stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, 

 budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia 

ośrodków prowadzących działalność w zakresie 

edukacji ekologicznej (m.in. w parkach 

krajobrazowych), 

 inwestycji mających na celu ograniczanie 

negatywnego oddziaływania turystyki na obszary 

cenne przyrodniczo oraz służące edukacji 

i promowaniu form ochrony przyrody (m.in.: 

infrastruktura dla ruchu rowerowego, ścieżki 

edukacyjne). 

Działanie 4.5  

Ochrona i wykorzystanie 

obszarów cennych przyrodniczo 

- konkurs dedykowany dla 

Obszaru Strategicznej Interwencji 

– Obszar Uzdrowiskowy  

IV Kwartał (listopad 

2015 r.) 

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia 

z zakresu: 

 podnoszenia standardu ochrony oraz poprawiania 

bazy technicznej i wyposażenia parków 

krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów 

Natura 2000 oraz  obszarów chronionego 

krajobrazu wraz z opracowaniem planów 

ochrony lub planów zadań ochronnych tych 

obszarów oraz inwentaryzacji obszarów 

chronionego krajobrazu, 

 ochrony różnorodności biologicznej na obszarach 

miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki 

rodzime np. banki genowe, parki miejskie, 

ogrody botaniczne, ekoparki, służące rozwojowi 

zielonej infrastruktury (np. ogrody deszczowe 

w miastach, parki miejskie, korytarze 

ekologiczne, zielone bariery akustyczne), 

 zarządzania i ochrony krajobrazu (m.in. 

inwentaryzacja przyrodnicza obszarów 

chronionych i inna dokumentacja) polegająca na 

budowie i rozbudowie niezbędnej infrastruktury 

związanej z ochroną, przywróceniem właściwego 

stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, 

 budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia 

ośrodków prowadzących działalność w zakresie 

edukacji ekologicznej (m.in. w parkach 

krajobrazowych), 

 inwestycji mających na celu ograniczanie 

4 153 500 Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
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negatywnego oddziaływania turystyki na obszary 

cenne przyrodniczo oraz służące edukacji 

i promowaniu form ochrony przyrody (m.in.: 

infrastruktura dla ruchu rowerowego, ścieżki 

edukacyjne). 

Działanie 4.5  

Ochrona i wykorzystanie 

obszarów cennych przyrodniczo 

IV Kwartał  (grudzień 

2015 r.) 

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia 

z zakresu: 

 podnoszenia standardu ochrony oraz poprawiania 

bazy technicznej i wyposażenia parków 

krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów 

Natura 2000 oraz  obszarów chronionego 

krajobrazu wraz z opracowaniem planów 

ochrony lub planów zadań ochronnych tych 

obszarów oraz inwentaryzacji obszarów 

chronionego krajobrazu, 

 ochrony różnorodności biologicznej na obszarach 

miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki 

rodzime np. banki genowe, parki miejskie, 

ogrody botaniczne, ekoparki, służące rozwojowi 

zielonej infrastruktury (np. ogrody deszczowe 

w miastach, parki miejskie, korytarze 

ekologiczne, zielone bariery akustyczne), 

 zarządzania i ochrony krajobrazu (m.in. 

inwentaryzacja przyrodnicza obszarów 

chronionych i inna dokumentacja) polegająca na 

budowie i rozbudowie niezbędnej infrastruktury 

związanej z ochroną, przywróceniem właściwego 

stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, 

 budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia 

ośrodków prowadzących działalność w zakresie 

edukacji ekologicznej (m.in. w parkach 

krajobrazowych), 

 inwestycji mających na celu ograniczanie 

negatywnego oddziaływania turystyki na obszary 

cenne przyrodniczo oraz służące edukacji 

i promowaniu form ochrony przyrody (m.in.: 

infrastruktura dla ruchu rowerowego, ścieżki 

edukacyjne). 

20 026 279 Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

  

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
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Oś priorytetowa 5 Nowoczesna komunikacja 

Działanie 5.1 Infrastruktura 

drogowa 
Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 5.2 Infrastruktura 

kolejowa 
Nie przewiduje się naboru w 2015 roku – dla trybu konkursowego. 

Brak naborów – projekty realizowane w trybie pozakonkursowym. 

Oś priorytetowa 6 Rozwój miast 

Działanie 6.1 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

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

Działanie 6.2 Promowanie 

strategii niskoemisyjnych oraz 

zrównoważonego mobilność 

miejska  - ZIT KOF 

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 6.3 Ochrona i 

wykorzystanie obszarów cennych 

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

Działanie 6.4  Infrastruktura 

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

Działanie 6.5 Rewitalizacja 

obszarów miejskich i wiejskich Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 6.6 Infrastruktura 

edukacyjna i szkoleniowa - ZIT 

KOF 

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne 

Działanie 7.1 Rozwój 

e-społeczeństwa  
Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

 



Działanie 7.2 Rozwój potencjału 

endogenicznego jako element 

strategii terytorialnej dla 

określonych obszarów 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 7.3 Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna  
Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej 

 i szkoleniowej 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

 

        

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 

Numer i nazwa 

Działania/Poddziałania 

Planowany termin 

naborów 
Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona 

na 

dofinansowanie 

projektów  

w ramach 

konkursu (w zł) 

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

 

Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

 

Działanie 8.1  

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

Podziałanie 8.1.1  

Zwiększanie dostępu do 

opieki nad dziećmi  

do lat 3 (projekty 

konkursowe) 

 

III Kwartał 

(sierpień/wrzesień 

2015 r.) 

 

Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez: 

 

 tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych, 

 tworzenie nowych miejsc opieki, 

 wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie, 

 pokrycie kosztów związanych z opieką nad dziećmi do lat 3. 

 

4 000 000 DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3421828   

 

Podziałanie 8.1.2    Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

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


Zwiększanie dostępu  

do opieki nad dziećmi  

do lat 3 - ZIT  

(projekty konkursowe) 

Działanie 8.2 

Aktywne i zdrowe starzenie się  

Poddziałanie 8.2.1 

Przeciwdziałanie 

przedwczesnemu 

opuszczaniu rynku pracy 

przez osoby  

w wieku aktywności 

zawodowej 

(projekty konkursowe) 

 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2015   

Poddziałanie 8.2.2 

Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie 

(projekty konkursowe) 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

Poddziałanie 8.2.3  

Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej – ZIT 

(projekty konkursowe) 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

Działanie 8.3 

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

Poddziałanie 8.3.1 

Upowszechnianie  

i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej 

(projekty konkursowe) 

 

III Kwartał 

(lipiec/sierpień 

2015 r.) 

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej poprzez: 

 

 tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, 

 wsparcie istniejących przedszkoli w zakresie wygenerowania 

dodatkowych miejsc przedszkolnych, 

 rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego  

o dodatkowe zajęcia. 

7 000 000 DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3421828 

 

Poddziałanie 8.3.2 

Wsparcie kształcenia 

podstawowego  

w zakresie kompetencji 

kluczowych 

(projekty konkursowe) 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

Poddziałanie 8.3.3 

Rozwój edukacji  

kształcenia ogólnego  

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

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


w zakresie stosowania TIK 

(projekty konkursowe) 

Poddziałanie 8.3.4 

Rozwój szkolnictwa 

ponadpodstawowego  

w budowaniu kompetencji 

kluczowych 

(projekty konkursowe) 

  

 Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

Poddziałanie 8.3.5 

Realizacja programu 

stypendialnego skierowanego 

do uczniów szkół 

ponadpodstawowych 

(projekt  pozakonkursowy) 

 

  

 Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

Poddziałanie 8.3.6  

Wzrost jakości edukacji 

ogólnej – ZIT 

(projekty konkursowe) 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

Działanie 8.4 

Kształcenie ustawiczne osób dorosłych  

Poddziałanie 8.4.1 

Podnoszenie umiejętności lub 

kwalifikacji osób dorosłych 

w obszarze ICT i języków 

obcych – Operator PSF 

(projekty konkursowe) 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

Poddziałanie 8.4.2 

Podnoszenie umiejętności lub 

kwalifikacji osób dorosłych 

w obszarze ICT i języków 

obcych  poprzez realizację 

oddolnych inicjatyw 

edukacyjnych 

(projekty konkursowe) 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

Poddziałanie 8.4.3  

Podnoszenie umiejętności lub 

kwalifikacji osób dorosłych 

w obszarze ICT i języków 

obcych  poprzez realizację 

oddolnych inicjatyw 

edukacyjnych – ZIT 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2015 



(projekty konkursowe) 

Działanie 8.5 

Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego   

Poddziałanie 8.5.1 

Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego oraz 

wsparcie na rzecz tworzenia 

 i rozwoju CKZiU 

 (projekty konkursowe)  

 

 

 

 

 

 

 

 

III Kwartał 

(lipiec/sierpień 

2015 r.) 

Dostosowywanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy, 

poprzez: 

 

 realizację staży i praktyk zawodowych, 

 realizację dualnego podejście do kształcenia i szkolenia, 

 współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – 

gospodarczym, 

 realizację kompleksowych programów doradztwa zawodowego oraz 

opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych, 

 doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego  

w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, 

 upowszechnianie nowoczesnego nauczania, 

 zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, 

 doskonalenie umiejętności nauczycieli i instruktorów praktycznej 

nauki zawodu, 

 tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.  

 

15 000 000 DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3421828 

 

Poddziałanie 8.5.2 

Realizacja programu 

stypendialnego skierowanego 

do uczniów zdolnych szkół 

kształcenia zawodowego 

(projekt  pozakonkursowy) 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

Poddziałanie 8. 5.3 Edukacja 

formalna i pozaformalna osób 

dorosłych 

(projekty konkursowe) 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

Poddziałanie 8.5.4  

Kształcenie ustawiczne – ZIT 

(projekty konkursowe) 

  
Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

 

 

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

 

Działanie 9.1  

Aktywna integracja 

zwiększająca szanse na 

zatrudnienie 

(projekty konkursowe) 

IV Kwartał (grudzień 

2015 r.) 

Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa  

wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, 

społecznej i zawodowej, obejmująca następujące działania: 

 narzędzia oraz formy aktywnej integracji i pracy socjalnej; 

 kursy, szkolenia; 

 aktywizację zawodową (staże, subsydiowane zatrudnienie, 

11 000 000 DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

 

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


zatrudnienie wspomagane, działania wspierające);  

 reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez WTZ, ZAZ, 

KIS  

i CIS; 

 terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe; 

 wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i 

społecznej. 

swietokrzyskie.pl/ 
41 3421828 

Działanie 9.2 

Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój 

wysokiej jakości usług 

społecznych 

(projekty konkursowe) 

IV Kwartał 

(listopad 2015 r.) 

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych obejmujące 

następujące działania: 

 profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach 

działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych 

itp.; 

 wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny; 

 wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem; 

 wsparcie systemu pieczy zastępczej; 

 podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze 

świadczeniem usług społecznych. 
 

16 750 000 DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3421828 

 

Poddziałanie 9.2.2  

Rozwój wysokiej jakości 

usług społecznych 

 i zdrowotnych – ZIT 

(projekty konkursowe) 

  

 Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

Poddziałanie 9.2.3 

Rozwój wysokiej jakości 

usług zdrowotnych 

(projekty konkursowe) 

  

 

 
Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

Działanie 9.3 

Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia  

Poddziałanie 9.3.1 

Wsparcie sektora ekonomii 

społecznej 

(projekty konkursowe) 

IV Kwartał 

(październik  

2015 r.) 

Wsparcie sektora ekonomii społecznej realizowane przez Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej zapewniający w sposób komplementarny i łączny 

następujące działania: 

 kompleksowe usługi wsparcia sektora ekonomii społecznej,  

 wsparcie dotacyjne związane z tworzeniem miejsc pracy  

w podmiotach ekonomii społecznej, 

 tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej,  

 podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego 

kadry podmiotów ekonomii społecznej.  

10 750 000 DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3421828 

 

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


Poddziałanie 9.3.2 

Koordynacja działań 

na rzecz ekonomii społecznej 

(projekt  pozakonkursowy) 
Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3421828 

październik/

listopad 

2015 r. 

 

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy 

 

Działanie 10.1 

Działania publicznych służb 

zatrudnienia na rzecz 

podniesienia aktywności 

zawodowej osób powyżej 29 

roku życia 

(projekty  pozakonkursowe) 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym 

WUP Kielce 
Oddział ds. Polityki 

Rynku Pracy i 

Pomocy Technicznej 

EFS 

 

41 3641623 

www.wup.kielce.pl 

maj/ 

czerwiec 

2015 r. 

Działanie 10.2 

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

Podziałanie 10.2.1 

Wsparcie aktywności 

zawodowej osób powyżej 29 

roku życia pozostających bez 

zatrudnienia  

(projekty konkursowe) 

III Kwartał 

(sierpień 2015 r.) 

Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających 

bez zatrudnienia, poprzez: 

 identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, 

 realizację programów aktywizacji zawodowej, 

 przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

 zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnością, 

 wspieranie wolontariatu, 

 upowszechnianie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia, 

 wsparcie adaptacyjne pracownika, 

  jednorazowy dodatek relokacyjny. 

20 000 000 WUP Kielce 
Oddział ds. Polityki 

Rynku Pracy i 

Pomocy Technicznej 

EFS 

 

41 3641623 

www.wup.kielce.pl 

 

 

Podziałanie 10.2.2  

Wsparcie aktywności 

zawodowej osób powyżej 29 

roku życia pozostających bez 

zatrudnienia – ZIT 

(projekty konkursowe) 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

Działanie 10.3 

 Mobilność zawodowa i geograficzna w ramach sieci Eures wspierana przez publiczne służby zatrudnienia, WK OHP oraz podmioty akredytowane przez MPiPS  

Podziałanie 10.3.1 

Mobilność zawodowa  

i geograficzna w ramach sieci 

Eures, wspierana przez 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym 

WUP Kielce 
Oddział ds. Polityki 

Rynku Pracy i 

Pomocy Technicznej 

  

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


publiczne służby zatrudnienia 

(projekty  pozakonkursowe) 

EFS 

 

41 3641623 

www.wup.kielce.pl 

Podziałanie 10.3.2 

Mobilność zawodowa  

i geograficzna w ramach sieci 

Eures, wspierana przez WK 

OHP oraz podmioty 

akredytowane przez MPiPS 

(projekty konkursowe) 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

Działanie 10.4 

Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy   

Podziałanie 10.4.1 

Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości poprzez 

zastosowanie instrumentów 

zwrotnych  i bezzwrotnych 

(projekty konkursowe) 

III Kwartał 

(sierpień 2015 r.) 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów 

zwrotnych i bezzwrotnych, m.in.: 

 wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, 

 bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

35 000 000 WUP Kielce 
Oddział ds. Polityki 

Rynku Pracy i 

Pomocy Technicznej 

EFS 

 

41 3641623 

www.wup.kielce.pl 

 

Podziałanie 10.4.2 (ZIT) 

Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości poprzez 

zastosowanie instrumentów 

bezzwrotnych w ramach ZIT 

(projekty konkursowe) 

  

 Nie przewiduje się naboru w roku 2015 

Działanie 10.5 

Przystosowanie 

pracowników, 

przedsiębiorstw  

i przedsiębiorców  

do zmian – dotyczy obszarów 

funkcjonalnych miast 

tracących funkcje społeczno-

gospodarcze: Ostrowca 

Świętokrzyskiego, 

Skarżyska-Kamiennej oraz 

Starachowic 

(projekty konkursowe) 

IV Kwartał 

(listopad 2015 r.) 

Wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach. 12 000 000 WUP Kielce 
Oddział ds. Polityki 

Rynku Pracy i 

Pomocy Technicznej 

EFS 

 

41 3641623 

www.wup.kielce.pl 

 

 



 

Działanie 10.5 

Przystosowanie 

pracowników, 

przedsiębiorstw  

i przedsiębiorców  

do zmian – dotyczy obszaru 

całego województwa 

świętokrzyskiego  

z wyłączeniem miast  

Ostrowiec Świętokrzyski, 

Skarżysko – Kamienna oraz 

Starachowice 

(projekty konkursowe) 

IV Kwartał 

(listopad 2015 r.) 

Wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach. 13 000 000  WUP Kielce 
Oddział ds. Polityki 

Rynku Pracy i 

Pomocy Technicznej 

EFS 

 

41 3641623 

www.wup.kielce.pl 

 

 

            Harmonogram może ulec zmianie, w szczególności w przypadku zmian zapisów w projekcie SZOOP. 

Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014 – 2020  http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/  
      

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

