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

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 
dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na 2018 rok1 (wersja listopad 2017) 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej/ 
Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Orientacyjna 
kwota 

przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w 
ramach 

konkursu (w zł)2 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA 

Działanie 1.1 
Wsparcie infrastruktury 
B+R w sektorze nauki 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Działanie 1.2 

Wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego 
przedsiębiorstw 
Wielkopolski 

Nie przewiduje się naboru w 2018 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 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 
1.3.2 

Poprawa jakości usług na 
rzecz inkubacji 
przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 
1.3.3 

Infrastruktura na rzecz 
rozwoju gospodarczego 

marzec 
2018 r. 

Kompleksowe tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz 
rozwoju gospodarczego (w tym dla regionalnych specjalizacji) w 
szczególności na nieużytkach, zlokalizowanych w pobliżu inwestycji 
transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linii kolejowe), 
terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji: 
- uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania 
im nowych funkcji gospodarczych, 

30 000 000,00 UMWW   

Załącznik do Uchwały nr 4560/2017 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 21 listopada 2017 r. 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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- uzbrojenie terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, 
telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa), budowę lub modernizację 
układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego (wewnętrzna 
infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa bez 
infrastruktury doprowadzającej), 
- budowę, rozbudowę lub modernizację innej wyspecjalizowanej 
infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych, 
- kampanie promocyjne (jako element uzupełniający projektu). 

Poddziałanie 
1.3.4 

Wsparcie 
przedsiębiorczości i 
infrastruktury na rzecz 
rozwoju gospodarczego 
w ramach ZIT dla MOF 
Poznania 

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

Działanie 1.4  Internacjonalizacja gospodarki regionalnej 

Poddziałanie 
1.4.1 

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

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 
1.4.2 

Promocja gospodarcza 
regionu 

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

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

Poddziałanie 
1.5.1 

Instrumenty finansowe 
podnoszące 
konkurencyjność MŚP 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 
1.5.2 

Wzmocnienie 
konkurencyjności 
kluczowych obszarów 
gospodarki regionu  

sierpień 
2018 r. 

Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów (wdrażających innowacje 
procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w: 
a) środki trwałe; 
b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii 
poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub 
nieopatentowanej wiedzy technicznej). 

90 000 000,00 UMWW   

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


 
 

3 | S t r o n a  
 

Poddziałanie 
1.5.3 

Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw poprzez 
poprawę efektywności 
energetycznej 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 
 
 
 
 

OŚ PRIORYTETOWA 2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

Działanie 2.1  Rozwój elektronicznych usług publicznych 

Poddziałanie 
2.1.1. 

Rozwój elektronicznych 
usług publicznych 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 
2.1.2. 

Cyfryzacja geodezyjnych 
rejestrów publicznych 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Poddziałanie 
2.1.3. 

Rozwój elektronicznych 
usług publicznych w 
ramach ZIT dla Rozwoju 
AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

OŚ PRIORYTETOWA 3. ENERGIA 

Działanie 3.1  Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 

Poddziałanie 
3.1.1 

Wytwarzanie energii z 
odnawialnych źródeł 
energii 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 
3.1.2 

Dystrybucja energii z 
odnawialnych źródeł 
energii  

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Poddziałanie 
3.2.1 

Kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna budynków 
użyteczności publicznej 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 
3.2.2 

Kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna budynków 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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użyteczności publicznej i 
wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 
– instrumenty finansowe 

Poddziałanie 
3.2.3 

Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze 
publicznym w ramach ZIT 
dla MOF Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
Poznań 

 

Poddziałanie 
3.2.4 

Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze 
publicznym w ramach ZIT 
dla rozwoju AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
AKO 

 

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska   

Poddziałanie 
3.3.1 

Inwestycje w obszarze 
transportu miejskiego 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 
3.3.2 

Inwestycje w sieci 
ciepłownicze i chłodnicze  

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Poddziałanie 
3.3.3 

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

sierpień 
 2018 r. 

II typ 
Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania 
towarzyszące (parkingi B&R, energooszczędne oświetlenie, informacja i 
promocja) zgodne ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO 
2014+. 

11 917 891,27 
UMWW/ 

Związek ZIT 
Poznań 

 

Poddziałanie 
3.3.4 

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

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
AKO 

 
 
 
 
 
 

OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO 

Działanie 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych 

Poddziałanie 
4.1.1 

Ochrona obszarów ze 
średnim ryzykiem 
powodziowym 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 
4.1.2 

Mała retencja  Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW   

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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3 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dot. oczyszczania ścieków komunalnych.  

Poddziałanie 
4.1.3 

Zabezpieczenie obszarów 
miejskich przed 
niekorzystnymi 
zjawiskami pogodowymi 
i ich następstwami 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 
4.1.4 

Wsparcie systemów 
oceny ryzyka wystąpienia 
powodzi i zarządzania 
tym ryzykiem, 
wczesnego ostrzegania 
i prognozowania 
zagrożeń 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 
4.1.5 

Wsparcie systemu 
ratownictwa chemiczno 
– ekologicznego i służb 
ratowniczych na 
wypadek wystąpienia 
zjawisk katastrofalnych 
lub poważnych awarii 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 

Poddziałanie 
4.2.1 

Tworzenie 
kompleksowych 
systemów gospodarki 
odpadami oraz 
uzupełnianie istniejących 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 
4.2.2  

Usuwanie i 
unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających 
azbest 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa 

Poddziałanie 
4.3.1 

Gospodarka wodno – 
ściekowa 

grudzień  
2018 r. 

W celu wypełnia wymagań dyrektywy ściekowej3 wsparcie dotyczyć 
będzie projektów w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 

40 000 000,00 UMWW  

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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4 RLM (równoważna liczba mieszkańców) - parametr projektowy oznaczający ładunek zanieczyszczeń organicznych w ściekach ulegający biodegradacji, wyrażony pięciodobowym 
zapotrzebowaniem na tlen (BZT5), w ilości 60g tlenu na dzień (art. 43 2 ustawy Prawo wodne). Obecnie zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej przyjęto jednolity dla wszystkich aglomeracji 
sposób obliczania RLM rzeczywistego: RLMrz zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej stanowi sumę mieszkańców aglomeracji, wartości RLM pochodzącej od osób czasowo przebywających 
na terenie aglomeracji (zarejestrowane miejsca noclegowe) oraz wartości RLM pochodzącej z zakładów przemysłowych i usługowych zlokalizowanych na obszarze aglomeracji.  
Dla potrzeb KPOŚK, RLM aglomeracji uwzględnia ścieki pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 stały mieszkaniec aglomeracji), ścieki pochodzące 
z przemysłu, a także ścieki od osób czasowo przebywających w aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe), odbierane systemem kanalizacji zbiorczej 
lub dostarczane w inny sposób do oczyszczalni ścieków w aglomeracji.  

RLM4 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. Projekty dotyczące budowy sieci 
wodociągowej otrzymają wsparcie wyłącznie w zakresie zgodnym z 
ustawą Prawo wodne (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym 
obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej). 

Poddziałanie 
4.3.2 

Gospodarka wodno – 
ściekowa w ramach ZIT 
dla rozwoju AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
AKO 

 
 
 
 

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

Poddziałanie 
4.4.1 

Inwestycje w obszarze 
dziedzictwa kulturowego 
regionu 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 
4.4.2 

Wydarzenia kulturalne  Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 
4.4.3 

Zachowanie, ochrona, 
promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
Poznań 

 

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

 osłony przeciwolśnieniowe lub ekrany akustyczne; 

 chodniki znajdujące się w ciągu drogi; 

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

i kulturowego w ramach 
ZIT dla MOF Poznania 

Poddziałanie 
4.4.4 

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

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
AKO 

  

Działanie 4.5 Ochrona przyrody 

Poddziałanie 
4.5.1 

Ochrona gatunków i 
siedlisk przyrodniczych 
na obszarach parków 
krajobrazowych i 
rezerwatów przyrody  

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 
4.5.2 

Opracowywanie planów 
ochrony dla obszarów 
cennych przyrodniczo 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 
4.5.3 

Ochrona różnorodności 
biologicznej 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 
 
 
 

Poddziałanie 
4.5.4 

Edukacja ekologiczna Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 
 
 
 
 
 

OŚ PRIORYTETOWA 5. TRANSPORT 

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu 

Poddziałanie 
5.1.1 

Wzmocnienie 
regionalnego układu 
powiązań drogowych 

maj 
2018 r. 

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, 
skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą.5 

28 000 000,00 UMWW  

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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 ścieżki rowerowe znajdujące się w ciągu drogi lub bezpośrednio służące wyłączeniu ruchu rowerowego z drogi będącej przedmiotem projektu; 

 oświetlenie wzdłuż drogi będącej przedmiotem projektu; 

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

 kanalizacja teletechniczna; 

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

 zieleń ozdobna i ochronna (zieleń przydrożna); 

 zatoki dla autobusów 

 zatoki postojowe (niebędące miejscami parkingowymi, a służące krótkiemu postojowi); 
6 Drogowy obiekt inżynierski – obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa zgodnie z ustawą o drogach publicznych 

(drogi wojewódzkie, 
będące w zarządzie 
Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego oraz 
drogi, których realizacja 
wynika ze Strategii ZIT 
lub Mandatów 
Terytorialnych OSI) 

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

3. Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich6 na drogach 

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

Poddziałanie 
5.1.2 

Wzmocnienie regio-
nalnego układu 
powiązań drogowych 
(drogi powiatowe i 
gminne)  

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
5.1.3 

Infrastruktura drogowa 
regionu w ramach ZIT  
dla MOF Poznania 

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

Poddziałanie 
5.1.4 

Infrastruktura drogowa 
regionu w ramach ZIT dla 
rozwoju AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
AKO 

W Poddziałaniu 
przewiduje się 
zastosowanie trybu 
pozakonkursowego 
 

Działanie 5.2 Transport kolejowy 

Poddziałanie 
5.2.1 

Modernizacja 
regionalnego układu 
kolejowego oraz 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

W Poddziałaniu 
przewiduje się także 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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poprawa stanu 
infrastruktury 
dworcowej 

zastosowanie trybu 
pozakonkursowego 

Poddziałanie 
5.2.2 

Tabor kolejowy dla 
regionalnych przewozów 
pasażerskich 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

W Poddziałaniu 
przewiduje się także 
zastosowanie trybu 
pozakonkursowego 

OŚ PRIORYTETOWA 6. RYNEK PRACY 

Działanie 6.1 

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

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

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa 
wrzesień 
2018 r. 

1. Instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.: 
- identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 

diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia 
zawodowego oraz opracowanie lub aktualizację dla każdego 
uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania; 

- pośrednictwo pracy; 
- poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego 

poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze osób 
wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym 
etapie zatrudnienia (w tym mentoring); 

- staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych; 
- szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych; 
- warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych ; 
- dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca 

szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych; 
- subsydiowanie zatrudnienia; 
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy; 
- inne aktywne instrumenty rynku pracy wskazane w ustawie o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w przypadku ich 
zdiagnozowanego zapotrzebowania; 

42 500 000,00 WUP  

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://wuppoznan.praca.gov.pl/
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- inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji 
zawodowej, w tym zatrudnienie wspomagane. 

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

Poddziałanie 
6.3.1 

Samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość 

grudzień 
2018 r. 

Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność 
gospodarczą obejmujące:  
1. diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia 

działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji),  
2. szkolenia lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności 

gospodarczej,  
3. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  
4. wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o 

charakterze specjalistycznym lub pomostowe wsparcie finansowe.  

16 241 306,00 
 

UMWW  

 

Poddziałanie 
6.3.2 

Samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość w 
ramach ZIT dla rozwoju 
AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
AKO 

 

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

Poddziałanie 
6.4.1 

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

marzec 
2018 r. 

1. Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach 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 opieki przez opiekunów dziennych tylko i wyłącznie w 
przypadku, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna 
udostępnia lokal w celu zapewnienia opieki dziennego opiekuna. 

4. Nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr 
niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, 
opiekuna dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w 
pkt. 1 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 lub 3), z 
wyłączeniem dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności 

43 592 475,00 UMWW  

 

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


 
 

11 | S t r o n a  
 

gospodarczej, subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia i 
doposażenia stanowiska pracy. 

6. Wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na 
rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie 
strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy, 
wdrażanie konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup 
niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako element projektu 
wskazanego w pkt. 1 lub 3). 

 
W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów zgodnych 
z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków 
Subregionalnych. 

Poddziałanie 
6.4.2 

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

kwiecień 
2018 r. 

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 opieki przez opiekunów dziennych i nianie. 

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. 

11 789 507,22 
UMWW/ 

Związek ZIT 
Poznań 

 

Działanie 6.5 

Doskonalenie 
kompetencji osób 
pracujących i wsparcie 
procesów adaptacyjnych 

wrzesień 
2018 r. 

Wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, 
zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn 
niedotyczących pracownika, w szczególności poprzez: 

11 050 000,00 UMWW  

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
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- doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu 
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 z pomostowym wsparciem finansowym oraz 
wsparciem w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze 
specjalistycznym. 

Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne 

Poddziałanie 
6.6.1 

Wspieranie aktywności 
zawodowej 
pracowników poprzez 
działania prozdrowotne  

luty 
2018 r. 

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 opieki zdrowotnej. 

3 736 005,00 UMWW  

 

kwiecień 
2018 r. 

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 opieki zdrowotnej. 

2 125 000,00 UMWW 

wrzesień 
2018 r. 

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

5 366 418,00 UMWW 

październik 
2018 r. 

Programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące 
wspieraniu aktywności zawodowej, w zakresie chorób: układu krążenia, 
nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu 

5 525 000,00 UMWW 
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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 opieki zdrowotnej. 

Poddziałanie 
6.6.2 

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

kwiecień  
2018 r. 

Programy profilaktyki zdrowotnej służące wspieraniu aktywności 
zawodowej, wynikające ze specyficznych uwarunkowań MOF Poznania. 

7 610 000,00 
UMWW/ 

Związek ZIT 
Poznań 

 

Poddziałanie 
6.6.3 

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

luty 
2018 r. 

W ramach działania zaplanowane został/y do realizacji program/y 
zdrowotny/e - projekty w zakresie profilaktyki zdrowotnej, służące 
wspieraniu aktywności zawodowej, podniesieniu poziomu zdrowia i 
zmniejszeniu nierówności społecznej, obejmujące jak największą liczbę 
mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 
Programy zdrowotne powinny obejmować podstawowy poziom opieki, tj. 
lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. 

4 038 500,00 
UMWW/ 

Związek ZIT 
AKO 

 

OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

Działanie 7.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie 
7.1.1 

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

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

Poddziałanie 
7.1.2 

Aktywna integracja – 
projekty konkursowe 

czerwiec 
2018 r. 

1. Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i 
aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez 
wykorzystanie instrumentów aktywizacji:  
a) zawodowej, 
b) edukacyjnej, 
c) zdrowotnej, 
d) społecznej, 
e) działania o charakterze środowiskowym. 

2. Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających 
aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

34 000 000,00 WUP  

 

grudzień 
2018 r. 

42 500 000,00 
 

WUP 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://wuppoznan.praca.gov.pl/
http://wuppoznan.praca.gov.pl/
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społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających 
deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem 1). 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 
7.2.1 

Usługi społeczne – 
projekty 
pozakonkursowe 
realizowane przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego i ich 
jednostki organizacyjne 

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

Poddziałanie 
7.2.2 

Usługi społeczne 
i zdrowotne – projekty 
konkursowe 

kwiecień  
2018 r. 

Wdrażanie programów wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz 
rehabilitacji medycznej dzieci (np. szczepienia przeciwko HPV, polepszenie 
warunków opieki nad dzieckiem leczonym onkologicznie i 
hematologicznie). 

17 000 000,00 UMWW   

Poddziałanie 
7.2.3 

Usługi społeczne w 
ramach ZIT dla MOF 
Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
Poznań 

 

Działanie 7.3 Ekonomia społeczna 

Poddziałanie 
7.3.1 

Ekonomia społeczna - 
projekt pozakonkursowy 
realizowany przez 
Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej 

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

Poddziałanie 
7.3.2 

Ekonomia społeczna – 
projekty konkursowe 

luty 
2018 r. 

Kompleksowe projekty akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii  
Społecznej zakładające łącznie:  
a) dotacje na tworzenie PES i tworzenie miejsc pracy w PES,  
b) świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla 

wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, zgodnie z KPRES i standardami 
określonymi przez MRPiPS,  

c) podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników 
PES w ramach procesów biznesowych. 

60 350 000,00 UMWW    

OŚ PRIORYTETOWA 8. EDUKACJA 

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

Poddziałanie 
8.1.1 

Edukacja przedszkolna – 
projekty konkursowe 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW    

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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Poddziałanie 
8.1.2 

Kształcenie ogólne - 
projekty konkursowe 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
8.1.3 

Kształcenie ogólne - 
Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@ 2020 - 
projekt pozakonkursowy 

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

Poddziałanie 
8.1.4 

Kształcenie ogólne w 
ramach ZIT dla MOF 
Poznania  

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
Poznań  

 

Działanie 8.2 
Uczenie się przez całe 
życie 

grudzień 
2018 r. 

Szkolenia podnoszące kompetencje językowe i/lub TIK osób dorosłych w 
wieku aktywności zawodowej, (głównie powyżej 24 roku życia), w 
szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, 
zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji. 

37 753 730,00 UMWW   

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

Poddziałanie 
8.3.1 

Kształcenie zawodowe 
młodzieży - tryb 
konkursowy 

marzec  
2018 r. 

1. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 
uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:  
a) staże zawodowe organizowane u pracodawców lub 

przedsiębiorców;  
b) realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z 

pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;  

c) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, 
d) inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.  
e) doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u 

pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem 
podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego 
organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających 
się w systemie szkolnym i pozaszkolnym, (stanowi wyłącznie jeden 
z elementów projektu). 

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 (występuje 
wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).  

78 089 538,00 UMWW  

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
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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 doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie 
doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w 
przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego 
w pkt. 1).  

5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków 
kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z 
zadaniami CKZiU poprzez:  
a) wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały 

dydaktyczne umożliwiające: kształcenie w zawodach w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz 
przeprowadzenie egzaminu zawodowego;  

b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji 
nowych zadań; 

c) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 
instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. 
podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. 
a lub ppkt. b).  

 
W ramach konkursu przewiduje się również wsparcie projektów zgodnych 
z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków 
Subregionalnych. 

marzec  
2018 r. 

6. Doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców 
rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości 
szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla 
młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym 
i pozaszkolnym (dotyczy projektów we współpracy z cechami 
rzemieślniczymi zrzeszonymi w Izbach Rzemieślniczych) poprzez: 
a) Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:  

8 684 462,00 UMWW  

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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 staże/praktyki zawodowe dla uczniów wykraczające poza zakres 
kształcenia zawodowego praktycznego, 

 dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z 
podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe, umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie 
wiedzy i umiejętności oraz kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych, 

 nadzór nad praktyczną nauką zawodu sprawowany przez cechy 
rzemieślnicze w powiązaniu z rzemieślnikami, uczniami i 
nauczycielami. 

b) Doskonalenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu 
w rzemiośle (w tym osób nie będących pracownikami szkół) z 
wyłączeniem szkoleń wymaganych przepisami prawa (wyłącznie 
jako element projektu wskazanego w ppkt. a)  

c) Stworzenie sieci doradców zawodowych w cechach rzemieślniczych 
(w tym osób nie będących pracownikami szkół) oraz doposażenie 
cechów rzemieślniczych i izb rzemieślniczych w sprzęt niezbędny do 
prowadzenia doradztwa, podnoszenie kompetencji osób 
prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie 
jako element projektu wskazanego w ppkt. a)  

Poddziałanie 
8.3.2 

Kształcenie zawodowe 
dorosłych - tryb 
konkursowy 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
8.3.3 

Czas zawodowców BIS – 
zawodowa Wielkopolska 
- tryb pozakonkursowy 

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

Poddziałanie 
8.3.4 

Kształcenie zawodowe 
młodzieży i dorosłych w 
ramach ZIT dla MOF 
Poznania 

maj  
2018 r. 

Typ II. Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż 
kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania: 

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. 

2. Nabywanie nowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji i 
kompetencji przez osoby dorosłe, w tym z zakresu mechatroniki, 

4 441 616,74 
UMWW/ 

Związek ZIT 
Poznań 
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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. 

Poddziałanie 
8.3.5 

Kształcenie zawodowe 
młodzieży i dorosłych w 
ramach ZIT dla rozwoju 
AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
AKO 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO 

Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 

Poddziałanie 
9.1.1.  

Infrastruktura ochrony 
zdrowia 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

W Poddziałaniu 
przewiduje się także 
zastosowanie trybu 
pozakonkursowego 

Poddziałanie 
9.1.2. 

Infrastruktura społeczna Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych 

Poddziałanie 
9.2.1. 

Rewitalizacja miast i ich 
dzielnic, terenów 
wiejskich, 
poprzemysłowych i 
powojskowych 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
9.2.2. 

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

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
AKO 

 

Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Poddziałanie 
9.3.1 

Inwestowanie w rozwój 
infrastruktury 
przedszkolnej 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 
9.3.2 

Inwestowanie w rozwój 
infrastruktury kształcenia 
zawodowego 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  
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Poddziałanie 
9.3.3 

Inwestowanie w rozwój 
infrastruktury edukacji 
ogólnokształcącej 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 
9.3.4 

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

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
Poznań 

 

Poddziałanie 
9.3.5 

Inwestowanie w rozwój 
infrastruktury 
edukacyjnej i 
szkoleniowej w ramach 
ZIT dla rozwoju AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
AKO 

 

OŚ PRIORYTETOWA 10. POMOC TECHNICZNA 

Działanie 
10.1. 

Wsparcie 
instytucjonalno-
kadrowe procesu 
zarządzania i wdrażania 
WRPO 2014+ 

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

Działanie 
10.2. 

Informacja i promocja 
WRPO 2014+ 

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