Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2018 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
wersja z dnia 27.11.2017

OŚ PRIORYTETOWA 1: INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR
Nr działania/poddziałania

Termin naboru

Typy projektów

Działanie 1.1
Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych
jednostek naukowych

Marzec 2018

Wsparcie infrastruktury badawczej w jedn. naukowych
(obszary zidentyfikowane jako regionalne inteligentne
specjalizacje)

Działanie 1.2
Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.1
Działalność B+R przedsiębiorstw

Luty 2018

Projekty, które przyczynią się do profesjonalizacji usług
związanych z badaniami naukowymi i rozwojem
technologicznym świadczonych przez ośrodki innowacji
na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji, w tym
również poprzez inwestycje w infrastrukturę ośrodków
innowacji w przypadku rozszerzenia oferty o nowe/
znacząco ulepszone usługi.

Działanie 1.2
Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.2
Współpraca biznesu z nauką

Luty 2018

Schemat A: „Bon na nawiązanie współpracy”
Schemat B: „Bon na rozwój współpracy poprzez
projekty B+R
Schemat C: „Kontrakt B+R”

Działanie 1.2
Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.3
Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji

Styczeń 2018

Przygotowanie, rozwój, dostosowanie oferty usług
ośrodka innowacji do potrzeb odbiorców na rzecz
rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa
warmińsko- mazurskiego.

Działanie 1.3
Przedsiębiorczość
(Wspieranie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.1
Inkubowanie przedsiębiorstw

Luty 2018

Pomoc uzyskają wyspecjalizowane podmioty nie
działające dla zysku (funkcjonujące nie krócej niż 2 lata
na rynku) na rzecz rozwoju i pomocy przedsiębiorcom
z województwa warmińsko-mazurskiego, dysponujące
profesjonalną, dobrze przygotowaną kadrą trenerów
biznesu, własnym zapleczem biurowym/badawczym
oraz posiadające udokumentowane pozytywne
doświadczenie w inkubowaniu firm.
Inkubacja opierać się będzie na wspieraniu poprzez
wyspecjalizowane podmioty firm w początkowej fazie
rozwoju tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata
poprzez wystandaryzowane usługi niezbędne do
funkcjonowania przedsiębiorstwa

Działanie 1.3
Przedsiębiorczość
(Wspieranie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.2
Firmy w początkowej fazie rozwoju

Luty 2018

Wsparcie skierowane do firm (MŚP) w początkowej fazie
rozwoju (funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata),
które oprócz wsparcia inwestycyjnego otrzymają także
opiekę doradczą lub mentorską lub szkoleniową. Dotacje
przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne
pomysły, które zamierzają wdrożyć innowacyjny
produkt, technologię lub usługę.

Działanie 1.3
Przedsiębiorczość
(Wspieranie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.4
Tereny inwestycyjne

Kwiecień 2018

Działanie 1.3
Przedsiębiorczość
(Wspieranie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5
Usługi dla MŚP

Kwiecień 2018

Działanie 1.3
Przedsiębiorczość
(Wspieranie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.6
Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu

Działanie 1.4
Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.1
Promocja gospodarcza regionu
Schemat A
Schemat B

- Utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących
terenów na rzecz rozwoju gospodarczego.

- Uporządkowanie i przygotowanie terenów

inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji
gospodarczych.
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (infrastruktura
wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna,
energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowa lub
modernizacja układu komunikacyjnego dla terenu
Inwestycyjnego.

Luty 2018

Nie zaplanowano
naborów w 2018
Projekty są
realizowane w trybie
pozakonkursowym

- Zakup przez beneficjenta usług, które przyczynią się
do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym: usług
doradczych i szkoleniowych zwiększających
zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi
konkurencyjnej na rynku (usługi o wartości min.
70.000 zł);
usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj.
usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału
przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach,
wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych (bez
ograniczenia wartości ww. usług)
Schemat A) wsparcie doradcze i szkoleniowe podmiotów
wspierających przedsiębiorczość, w tym zarządzających
parkami przemysłowymi, naukowo- technologicznymi,
inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodków innowacji (w
oparciu o zidentyfikowane potrzeby instytucji); wsparcie
może dotyczyć także wdrożenia TIK w celu podniesienia
jakości usług;
Schemat B) przygotowanie i świadczenie pakietowych
usług służących podniesieniu innowacyjności firm (w
ramach tego typu przedsięwzięć również promocja
rozwoju technologicznego innowacyjności), w tym
inwestycje w infrastrukturę, wyłącznie w celu
świadczenia nowych usług; (profesjonalizacja usług).
Sieciowe projekty promocji gospodarczej
Kompleksowe sieciowe projekty
promocji gospodarczej (realizowane wspólnie przez
min.5 przedsiębiorstw) w wymiarze krajowym i
międzynarodowym, których celem będzie zarówno
wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i
wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych
(w tym zagranicznych) do regionu.
Działania promocji gospodarczej mogą obejmować m.in.
przygotowanie kompleksowych ofert
inwestycyjnych; tworzenie nowych i rozwój
istniejących systemów informacji gospodarczej;
kampanie medialne; organizacja i udział w
przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym
ukierunkowane na zwiększenie międzynarodowej rangi
gospodarczej regionu (wyłącznie jako
komponent większego projektu, tego typu działania nie
mogą stanowić oddzielnego projektu).

Działanie 1.4
Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.2
Pakietowanie produktów i usług
Schemat A

Nie zaplanowano
konkursów w 2018

System mazurskich kart turystycznych („sail pass” )
Wsparcie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć
wynikających z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie –
Strategia” zmierzające do stworzenia w oparciu o
technologie informacyjno-komunikacyjne systemu
zarządzania żeglarstwem w obszarze szlaku żeglownego
Wielkich Jezior Mazurskich. Projekty mogą obejmować
wydatki na przygotowanie zaplecza technologicznego,
aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne
niezbędne inwestycje związane z organizacją systemu „sail
pass”. Ponadto dofinansowane zostaną działania
promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia
oferty wśród potencjalnych odbiorców.

Działanie 1.4
Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.2
Pakietowanie produktów i usług
Schemat B

Kwiecień 2018

Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia realizowane przez co
najmniej dwa MŚP mające na celu zmianę modelu
zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów i
usług (min. trzy różne produkty/ usługi oferowane przez
minimum dwa przedsiębiorstwa) i oferowanie ich klientom
w formie połączonej (w tym z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych). Projekty mogą
obejmować wydatki na przygotowanie zaplecza
technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych
oraz inne niezbędne inwestycje związane z pakietowaniem
oferty, przez które rozumie się wydatki mające na celu
dostosowanie dotychczasowej oferty (produktu lub usługi)
do potrzeb pakietu. Ponadto dofinansowanie zostaną
działania promocyjne i informacyjne na rzecz
upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców.

Maj 2018

Wsparcie uzyskają projekty MŚP polegające na zwiększeniu
udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w
zarządzaniu przedsiębiorstwem
(wraz z przeszkoleniem pracowników), prowadząc m.in. do
obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z
klientem.
Między innymi inteligentne systemy zarządzania:
zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, systemami
finansowo-księgowymi, produkcją, automatyzacja procesu
produkcyjnego, relacjami z klientem itp.)

Kwiecień 2018

Projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie
oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb
internacjonalizacji.
Projekty mogą obejmować wydatki (w tym
infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in.:
procesów/ produktów/ usług/ systemu dystrybucji, itp.
do wymagań nowych klientów, przepisów i norm
obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie
oferta. Również nakłady inwestycyjne niezbędne do
wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w
celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.

Działanie 1.4
Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4..3
Technologie informacyjno-komunikacyjne
w działalności MŚP

Działanie 1.4
Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.4
Internacjonalizacja MŚP

Działanie 1.5
Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.1
Wdrożenie wyników prac B+R

Działanie 1.5
Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.2
Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Luty 2018

Wsparcie na wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa
wyników prac badawczo-rozwojowych.
Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej
/procesowej w skali co najmniej regionu
(projekty po etapie pierwszej produkcji).
Uzupełniającym elementem projektu może być
wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub
marketingowych.

Kwiecień 2018

Przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag
konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie /budowanie
nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na
odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego
regionu
(przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów).
Wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia
w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o
wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie
produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i
kreowały indywidualny charakter, a w odnowionej i
innowacyjnej formie mogą stanowić o przewadze
konkurencyjnej.

OŚ PRIORYTETOWA 2: KADRY DLA GOSPODARKI
Działanie 2.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej

Marzec 2018

Tworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego.
- Dofinansowanie udziału dzieci w edukacji
przedszkolnej.
- Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w
zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz
kompetencji społecznych, inicjatywności,
przedsiębiorczości i kreatywności.

Działanie 2.2
Podniesienie jakości oferty ed.
ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych uczniów
Poddziałanie 2.2.1
Podniesienie jakości oferty ed. ukierunkowanej na
rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty
konkursowe

Listopad 2018

Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na
rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT,
językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności
(kreatywności, innowacyjności oraz pracy
zespołowej), w tym zapewnienie
zindywidualizowanego podejścia do uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Tworzenie
warunków dla nauczania opartego na metodzie
eksperymentu. - Korzystanie z technologii informacyjnokomunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji
informatycznych.

Działanie 2.2
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych uczniów
Poddziałanie 2.2.2
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg.

Czerwiec 2018

- Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na
rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT,
językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności
(kreatywności, innowacyjności oraz pracy
zespołowej), w tym zapewnienie
zindywidualizowanego podejścia do uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Działanie 2.4
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie 2.4.1
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
- projekty konkursowe

Luty 2018

Działanie 2.4
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie 2.4.1
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
- projekty ZIT bis Elbląg

Nie zaplanowano
konkursów w 2018

Programy współpracy szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe z otoczeniem społecznogospodarczym (pracodawcami/ organizacjami
pracodawców, przedsiębiorcami/ organizacjami
przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, uczelniami
wyższymi).

OŚ PRIORYTETOWA 3: CYFROWY REGION
Działanie 3.1
Cyfrowa dostępność informacji sektora
publicznego oraz wysoka jakość e-usług
publicznych

Działanie 3.2
E-zdrowie

Maj 2018

Nie zaplanowano
konkursów w 2018

Budowa systemów informacji przestrzennej:
-rozwój i integracja danych przestrzennych oraz
budowa i rozbudowa platform informacji
przestrzennej;
- digitalizacja, harmonizacja i uzupełnienie baz
danych zasobów geodezyjno-kartograficznych;
- tworzenie inteligentnych przewodników/map.
Elektroniczne zarządzanie zasobami informacji
sektora publicznego:
- rozwój zasobów publicznych poprzez digitalizację,
udostępnianie, gromadzenie i zabezpieczanie z
wykorzystaniem TIK;
- zinformatyzowanie zarządzania informacją i
zasobami publicznymi;
- uporządkowanie rejestrów publicznych,
stworzenie warunków dla ich współpracy i wymiany
danych (zgodnie z wymogami interoperacyjności),
udostępnienie zawartych w nich informacji;
- zapewnienie optymalnych warunków
przechowywania i zabezpieczenia
informacji/danych (w tym szczególnie: systemy
zarządcze, technologii przetwarzania danych, itp.).
E -administracja:
- uproszczenie i zinformatyzowanie procedur
zorientowane na użytkownika (np. zintegrowanie
wewnętrznych systemów obsługi/zarządzania
podmiotów świadczących usługi publiczne w
województwie, tworzenie systemów zarządzania
zasobami ludzkimi, tworzenie narzędzi
elektronicznej obsługi działalności gospodarczej).

Tworzenie e -usług placówek ochrony zdrowia: tworzenie
narzędzi i usług wykorzystaniem TIK, poprawiających
zapobieganie chorobom, ich diagnozowanie i leczenie,
a także wymianę informacji i danych między pacjentami
i placówkami opieki zdrowotnej, personelem medycznym
oraz systemami informacji medycznej, a także
zaspakajających wymagania władzy ustawodawczej i
legislacyjnej w zakresie informacji w systemie ochrony
zdrowia.

OŚ PRIORYTETOWA 4: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Działanie 4.1
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Wrzesień 2018

- Budowa, rozbudowa oraz przebudowa
infrastruktury (w tym zakup niezbędnych
urządzeń) mające na celu produkcję energii
elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł
energii
Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych
umożliwiających przyłączenie jednostek
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego realizowane przez
operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o
niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV)

Działanie 4.2
Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Działanie 4.3
Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków
Poddziałanie 4.3.1
Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych

Czerwiec 2018

Luty 2018

Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w
przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w
tym z zastosowaniem OZE.
- Modernizacja instalacji technicznych w
przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym
pod kątem wykorzystania OZE.
- Głęboka, kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków w przedsiębiorstwach
(definicja w słowniku terminologicznym) wraz z
wymianą lub modernizacją źródła energii z
uwzględnieniem OZE.
- Zastosowanie energooszczędnych technologii
produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła,
wody) w tym OZE. - Wdrażanie systemów
zarządzania energią w przedsiębiorstwie.
- Zastosowanie technologii/instalacji odzysku
energii cieplnej w procesach produkcji
przemysłowej i/lub produkcji energii.
Głęboka kompleksowa modernizacja budynków w
tym:
- ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi
zewnętrznych oraz oświetlenia na
energooszczędne;
- przebudowa systemów grzewczych (wraz z
wymianą źródła ciepła , podłączeniem do niego lub
modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci
ciepłowniczej), systemów wentylacji i
klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących, w
tym również OZE.
Instalacja inteligentnych systemów zarządzania
energią w oparciu m.in. o technologie TIK
(wyłącznie jako element projektów
kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej).
Audyt energetyczny realizowany jako element
projektu.

Działanie 4.3
Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków
Poddziałanie 4.3.2
Efektywność energetyczna w budynkach
mieszkalnych

Działanie 4.4
Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie 4.4.1
Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)

Działanie 4.4
Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie 4.4.2
Poprawa mobilności miejskiej w miejskim
obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Działanie 4.4
Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie 4.4.3
Poprawa mobilności miejskiej w miejskim
obszarze funkcjonalnym Ełku - ZIT bis

Nie zaplanowano
konkursów w 2018

Listopad 2018

Maj 2018

Nie zaplanowano
konkursu w 2018

Działanie 4.4
Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie 4.4.4
Infrastruktura transportu publicznego
(Niskoemisyjny transport miejski)

Marzec 2018

Działanie 4.5
Wysokosprawne wytwarzanie energii

Nie zaplanowano
konkursu w 2018

W ramach kompleksowej modernizacji
energetycznej wsparcie będzie skierowane na
m.in.:
- ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi
zewnętrznych oraz oświetlenia na
energooszczędne;
- przebudowę systemów grzewczych (wraz z
wymianą źródła ciepła - z wyłączeniem
indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego
lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci
ciepłowniczej), systemów wentylacji i
klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym
również OZE;
- wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy
założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej oddawana
będzie wyłącznie niewykorzystana część energii
elektrycznej; instalację
inteligentnych systemów zarządzania energią w
oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako
Budowa/przebudowa dróg dla rowerów, traktów
pieszych, elementy BRD, w tym np.
energooszczędne oświetlenie uliczne, przejścia dla
pieszych, wysepki, azyle dla pieszych oraz
infrastruktura rowerowa, np. stojaki, wiaty
rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy
rowerów), (jako element Strategii ZIT).
Budowa, przebudowa dróg w obszarze
funkcjonalnym Elbląga związanych ze
zrównoważoną mobilnością miejską (jako
element Strategii ZIT bis).
Budowa, przebudowa dróg w miejskim obszarze
funkcjonalnym Ełku związanych ze
zrównoważoną mobilnością miejską (jako
element Strategii ZIT bis).
Budowa /przebudowa jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji/
trigeneracji.
Budowa /przebudowa jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z
OZE.
Budowa /przebudowa jednostek wytwarzania ciepła i
zastąpienie ich jednostkami wytwarzania energii w
wysokosprawnej kogeneracji/ trigeneracji.

OŚ PRIORYTETOWA 5: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
Działanie 5.1
Gospodarka odpadowa

05.02-05.03.2018

Komponenty stanowiące część lub całość systemów
gospodarki odpadami w RGO, które powinny
zapewnić zgodność systemu gospodarki odpadami
w regionie z hierarchią sposobów postępowania
z odpadami.
- Systemy gospodarowania odpadami w ramach
rejonów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych
w WPGO, m.in. poprzez:
zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie
segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów,
budowę instalacji umożliwiających
przygotowanie odpadów do procesów odzysku
i/lub unieszkodliwiania; składowisk jako
elementów zakładu zagospodarowania odpadów.

- Budowa i modernizacja instalacji do
unieszkodliwiania i/lub odzysku odpadów
niebezpiecznych, o ile wynika to z WPGO i
stanowi element systemu gospodarowania
odpadami w ramach RGO.
- Tworzenie przez gminy punktów selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, punktów napraw i
przygotowania do ponownego użycia
Działanie 5.2
Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 5.3
Ochrona różnorodności biologicznej

Luty 2018

22.01-19.02.2018

Budowa, rozbudowa lub modernizacja
oczyszczalni ścieków komunalnych.
- Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji
związanych z gospodarką osadami ściekowymi.
- Budowa i modernizacja systemów kanalizacji
sanitarnej.
- Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w
wodę (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania
wody), z uwzględnieniem
inteligentnych systemów zarządzania sieciami
wodociągowymi.
Podniesienie standardu bazy technicznej
i wyposażenia parków krajobrazowych
i rezerwatów przyrody (w tym położonych na
obszarach NATURA 2000).

- Budowa, przebudowa, modernizacja placówek
oraz prowadzących działania z zakresu ekoedukacji.
- Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych
gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym:
ochrona in-situ lub restytucja gatunków
zagrożonych wyginięciem;
odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla
ich trwałego zachowania;
zmniejszenie presji na gatunki i siedliska m.in.
poprzez ograniczanie dostępu do ostoi
wybranych gatunków, właściwe
ukierunkowanie ruchu turystycznego ochrona ex- situ
lub wprowadzenie gatunków zagrożonych
wyginięciem do siedlisk zastępczych.

- Tworzenie miejsc ochrony różnorodności
biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich
w oparciu o gatunki rodzime, np. banki genowe,
rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich,
ogrody botaniczne, Eko-parki, kształtowanie i
pielęgnacja zadrzewień przydrożnych (w przypadku
kształtowania i pielęgnacji zadrzewień przydrożnych
- pod warunkiem pokrycia ich formami ochrony
przyrody)
- Realizacja zadań służących ochronie i
osiągnięciu, co najmniej dobrego stanu
jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich
rekultywację (w pierwszej kolejności w
powiązaniu z funkcją uzdrowiskową
województwa)
Działanie 5.4
Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem
Poddziałanie 5.4.1
Bezpieczeństwo Warmii i Mazur

Luty 2018

- Rozwój infrastruktury, w tym budowa i modernizacja

urządzeń służących retencjonowaniu wód/małej
retencji (jazów, zastawek, zbiorników i stopni
wodnych), wsparcie na rzecz bezpieczeństwa
powodziowego i przeciwdziałania suszy poprzez
naturalną retencję wód i terenów zalewowych, zabiegi
agrotechniczne i zabiegi fitomelioracyjne oraz zalesienia
dla zwiększenia retencji gruntowej.
- Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych.

OŚ PRIORYTETOWA 6: KULTURA I DZIEDZICTWO
Działanie 6.1
Infrastruktura kultury
Poddziałanie 6.1.1
Dziedzictwo kulturowe

Nie zaplanowano
konkursu w 2018

Dziedzictwo kulturowe

Działanie 6.1
Infrastruktura kultury
Poddziałanie 6.1.3
Instytucje kultury – ZIT bis Ełk

Nie zaplanowano
konkursu w 2018

Inwestycje w instytucje kultury by dostosować je do
nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup
trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów,
starodruków itp.
- Inwestycje związane z wykorzystaniem i
rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a
także rozwojem treści cyfrowych związanych z
kultura i turystyką (wyłącznie jako integralny
element szerszego projektu).

Działanie 6.2.
Dziedzictwo naturalne
Poddziałanie 6.2.1
Infrastruktura uzdrowiskowa

Działanie 6.2.
Dziedzictwo naturalne
Poddziałanie 6.2.3
Efektywne wykorzystanie zasobów

Luty 2018

Nie zaplanowano
konkursu w 2018

Rozwój publicznie dostępnej podstawowej
infrastruktury uzdrowiskowej (urządzanie
terenów zielonych, wyposażonych w urządzenia
umożliwiające pełnienie funkcji
rekreacyjnych/leczniczych np. parki zdrojowe, ścieżki
zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, skwery,
tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego
typu pijalnie uzdrowiskowe,
tężnie, inhalatoria urządzenie odcinków plaży,
uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy leczenia
spacerowego do terenoterapii, promenady
uzdrowiskowe i powiązane parkingi).

- Projekty dotyczące działalności wykorzystującej
lokalne zasoby przyrodnicze np. zagospodarowanie
przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne (tereny
rekreacyjne, punkty i tarasy widokowe, ścieżki
dydaktyczne, ścieżki rowerowe, zagospodarowanie
terenów przybrzeżnych na cele turystyczne, rozwój
camperowisk, urządzanie i podnoszenie jakości
kempingów, uporządkowanie bindug i małych
obozowisk- nowe/odnowione pomosty oraz
sezonowe programy sanitarne, mała
infrastruktura żeglarska).

OŚ PRIORYTETOWA 7: INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
Działanie 7.2
Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach
funkcjonalnych
Poddziałanie 7.2.1
Mobilny MOF - ZIT Olsztyna

Marzec 2016

Działanie 7.2
Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach
funkcjonalnych
Poddziałanie 7.2.1
Mobilny MOF - ZIT Olsztyna

Czerwiec 2018

Działanie 7.2
Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach
funkcjonalnych
Poddziałanie 7.2.2
Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze
funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis

Nie zaplanowano
konkursu w 2018

Mobilny MOF (7b)

Budowa, przebudowa dróg lokalnych w miejskim
obszarze funkcjonalnym Olsztyna (Mobilny MOF),
obejmująca m.in.:
-wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 80
do 115KN/oś;
- budowę/przebudowę nienormatywnych
obiektów inżynierskich;
- budowę/przebudowę infrastruktury
towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla
pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań,
zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub
ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag
drogowych;
- korektę łuków poziomych i pionowych;
poprawę oznakowania poziomego i pionowego;
wyprofilowanie poboczy i rowów
odwadniających;
- budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej;
przebudowę infrastruktury kolidującej;
wycinkę kolidujących drzew.

- Budowa, przebudowa dróg lokalnych w

miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga
obejmująca m.in.:
- wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 80
do 115KN/oś;
- budowę/przebudowę nienormatywnych
obiektów inżynierskich;
- budowę/przebudowę infrastruktury
towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla
pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań,
zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub
ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag
drogowych;
- korektę łuków poziomych i pionowych;
poprawę oznakowania poziomego i pionowego;
wyprofilowanie poboczy i rowów
odwadniających;
- budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej;
przebudowę infrastruktury kolidującej;
wycinkę kolidujących drzew.

Działanie 7.2
Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach
funkcjonalnych
Poddziałanie 7.2.3
Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze
funkcjonalnym Ełku - ZIT bis

Nie zaplanowano
konkursu w 2018

Budowa, przebudowa dróg lokalnych w miejskim
obszarze funkcjonalnym Ełku obejmująca m.in.:
wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 80 do
115KN/oś;
- budowę/przebudowę nienormatywnych
obiektów inżynierskich - wyłącznie jako element
projektu;
- budowę/przebudowę infrastruktury
towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla
pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań,
zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub
ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag
drogowych;
- korektę łuków poziomych i pionowych;
poprawę oznakowania poziomego i pionowego;
wyprofilowanie poboczy i rowów
odwadniających;
- budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej;
przebudowę infrastruktury kolidującej;
wycinkę kolidujących drzew.

OŚ PRIORYTETOWA 8: OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI
Działanie 8.1.
Rewitalizacja obszarów miejskich
Schemat A

Działanie 8.2
Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego
Elbląga – ZIT bis

Luty 2018

Listopad 2018

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące
wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru
obejmujące m.in.:
- uporządkowanie i zagospodarowanie
zdegradowanych przestrzeni publicznych
(przebudowa, remont lub modernizacja) w celu
przywrócenia lub nadania im nowych funkcji
użytkowych: społecznych, gospodarczych,
turystycznych lub kulturalnych, ukierunkowane na
podniesienie atrakcyjności społecznej oraz
nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych
tym przestrzeniom z
uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości;
- kompleksowe projekty obejmujące rekultywację
zdegradowanych obszarów wraz z przebudową,
modernizacją oraz adaptacją istniejących
zdegradowanych obiektów;
- budowa lub przebudowa dróg przyczyniających się
do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i
regeneracji obszarów miejskich lub miejskich
obszarów funkcjonalnych;
- działania prowadzące do ożywienia gospodarczego
rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie
przestrzeni na cele gospodarcze).
Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich
aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące
zagospodarowanie zdegradowanych obszarów
miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych
funkcji społecznych ((w tym kulturalnych, edukacyjnych
(z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych) oraz
gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych)

Działanie 8.3.
Rewitalizacja miejskiego obszaru
funkcjonalnego Ełku - ZIT bis

Maj 2018

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące
wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru
obejmujące m.in.:
- wspieranie nadawania i przywracania funkcji
społecznych (w tym kulturalnych, edukacyjnych i
rekreacyjnych) i gospodarczych zdegradowanym
obszarom miejskim,
- rewaloryzacje/ modernizację/ adaptację
istniejącej zabudowy, wyjątkowo w
uzasadnionych wypadkach odtwarzanie
historycznej zabudowy,
- zagospodarowanie/ rozwój przestrzeni publicznych
– przedsięwzięcia ukierunkowane na podniesienie
atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów
funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z
uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości,
- budowę, przebudowę dróg przyczyniających się do
gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i
regeneracji obszarów miejskich lub miejskich
obszarów funkcjonalnych (jako element
lokalnego/ponadlokalnego planu rewitalizacji).

OŚ PRIORYTETOWA 9: DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH
Działanie 9.1
Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.1
Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Nie zaplanowano
konkursu w 2018

Działanie 9.1
Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2
Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim
obszarze funkcjonalnym Elbląga

30.01.- 28.02.2018

Działanie 9.2
Infrastruktura socjalna

Nie zaplanowano
konkursu w 2018

- Doposażenie placówek medycznych w

nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.
- Budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów
ochrony zdrowia (w tym, w zakresie
dostosowania infrastruktury do potrzeb osób
starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w
obiekty i zakupy wyposażenia.
- Zastosowanie TIK (oprogramowanie, sprzęt)
– wyłącznie jako element projektów powyżej.

- Doposażenie placówek medycznych w
nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.
- Budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów
ochrony zdrowia (w tym, w zakresie
dostosowania infrastruktury do potrzeb osób
starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w
obiekty i zakupy wyposażenia.
- Zastosowanie TIK (oprogramowanie, sprzęt)
– wyłącznie jako element projektów powyżej.
Inwestycje w infrastrukturę (z wyłączeniem
budowy nowych obiektów) podmiotów
świadczących usługi z zakresu aktywizacji dzieci i
młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych
dziedziczeniem ubóstwa (np. centra aktywności
lokalnej, świetlice środowiskowe, młodzieżowe kluby
integracji społecznej), sprzyjających zmianom
zachowań społecznych.
- Inwestycje w infrastrukturę socjalną
(z wyłączeniem budowy nowych obiektów),
służącą świadczeniu usług
opiekuńczo/rehabilitacyjnych osobom zależnym tj.
starszym, niepełnosprawnym, chorym
psychicznie.

Działanie 9.3 Infrastruktura
edukacyjna Poddziałanie
9.3.1
Infrastruktura kształcenia zawodowego

Nie zaplanowano
konkursu w 2018

Inwestycje w szkolnictwo zawodowe
– zgodnie z krajowymi priorytetami polityki
szkolnictwa zawodowego, w oparciu o
zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku
pracy i inteligentnych specjalizacji.

OŚ PRIORYTETOWA 10: REGIONALNY RYNEK PRACY
Działanie 10.2
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez
zatrudnienia - projekty konkursowe

Działanie 10.3
Rozwój samozatrudnienia

Maj 2018

Nie zaplanowano
konkursu w 2018

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
- Działania na rzecz zdobywania lub /i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego
dopasowania do potrzeb rynku pracy.
- Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego.
- Wsparcie formy zatrudnienia wspomaganego.
- Inne działania określone w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Wsparcie finansowe osób planujących
rozpoczęcie działalności gospodarczej.
- Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób
planujących rozpoczęcie działalności
gospodarczej oraz w początkowym okresie jej
prowadzenia przez wyspecjalizowane instytucje oraz
zgodnie z wypracowanymi
i obowiązującymi standardami świadczenia usług.

Działanie 10.4
Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy
osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Sierpień 2018

- Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku

Działanie 10.6
Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich
pracowników świadczone w oparciu
o podejście popytowe

Listopad 2018

- Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich

Działanie 10.7
Aktywne i zdrowe starzenie się

Marzec 2018

życia (np. W żłobkach, klubach dziecięcych, u
dziennych opiekunów lub niań).
- Wspieranie aktywizacji zawodowej osób
wchodzących bądź powracających na rynek pracy po
urlopach macierzyńskich, rodzicielskich oraz
wychowawczych.
pracowników świadczone w oparciu o podejście
popytowe.
- Wsparcie usług adresowanych do
przedsiębiorstw z sektora MŚP przechodzących
procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich
pracowników ukierunkowane na
dostosowanie się do zmian gospodarczych, w tym
m.in. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla
właścicieli, kadry zarządzającej przedsiębiorstw
wspomagające procesy zmiany.
Realizacja programów profilaktycznych
opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem
Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka szyjki macicy,
w tym działania zwiększające
zgłaszalność na badania profilaktyczne.

OŚ PRIORYTETOWA 11: WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Działanie 11.1
Aktywne włączenie, w tym z myślą o
promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Poddziałanie 11.1.1
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym – projekty konkursowe

Luty 2018

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym z wykorzystaniem instrumentów
aktywnej integracji o charakterze:
- społecznym,
- zawodowym,
- edukacyjnym
- zdrowotnym.

Działanie 11.1
Aktywne włączenie, w tym z myślą o
promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Poddziałanie 11.1.1
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
wykluczonych oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym – projekty
konkursowe

Wrzesień 2018

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym z wykorzystaniem instrumentów
aktywnej integracji o charakterze:
- społecznym
- zawodowym
- edukacyjnym
- zdrowotnym

Działanie 11.1
Aktywne włączenie, w tym z myślą o
promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Poddziałanie 11.1.2
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
wykluczonych oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem
instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT
Olsztyn

Nie zaplanowano
konkursu w 2018

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym z wykorzystaniem instrumentów
aktywnej integracji

Działanie 11.1
Aktywne włączenie, w tym z myślą o
promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Poddziałanie 11.1.3
Usługi skierowane do osób wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym
świadczone przez podmioty integracji
społecznej - projekt ZIT Ełk

Styczeń 2018
Październik 2018

- Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie
funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj.
centra integracji społecznej, kluby integracji
społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz
podmioty działające na rzecz aktywizacji
społeczno-zawodowej (których podstawowym
zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z
wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

Działanie 11.2
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w
interesie ogólnym
Poddziałanie 11.2.1
Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych
– projekty konkursowe

Czerwiec 2018

Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie
szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem
uzupełnianie interwencji krajowej).

Działanie 11.2
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w
interesie ogólnym
Poddziałanie 11.2.1
Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych
– projekty konkursowe

Wrzesień 2018

Opracowywanie i wdrożenie programów
zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie
komplementarnym do interwencji krajowej.

Działanie 11.2
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w
interesie ogólnym
Poddziałanie 11.2.2
Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych –
projekt ZIT Olsztyn

Czerwiec 2018

Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie
szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem
uzupełnianie interwencji krajowej).

Działanie 11.2
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym
Poddziałanie 11.2.3
Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym
integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty
konkursowe

Luty 2018
Wrzesień 2018

Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjnointegracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co
najmniej trzech z podanych w SzOOP form wsparcia.

Działanie 11.1
Aktywne włączenie, w tym z myślą o
promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Poddziałanie 11.1.2
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
wykluczonych oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem
instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT
Olsztyn

Nie zaplanowano
konkursu w 2018

Działanie 11.1
Aktywne włączenie, w tym z myślą o
promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Poddziałanie 11.1.3
Usługi skierowane do osób wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym
świadczone przez podmioty integracji
społecznej - projekt ZIT Ełk

Marzec 2018
Październik 2018

Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym z wykorzystaniem instrumentów
aktywnej integracji

- Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie
funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj.
centra integracji społecznej, kluby integracji
społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz
podmioty działające na rzecz aktywizacji
społeczno-zawodowej (których podstawowym
zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z
wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.

Działanie 11.2
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w
interesie ogólnym
Poddziałanie 11.2.1
Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych
– projekty konkursowe

Czerwiec 2018

Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie
szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem
uzupełnianie interwencji krajowej).

Działanie 11.2
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w
interesie ogólnym
Poddziałanie 11.2.1
Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych
– projekty konkursowe

Wrzesień 2018

Opracowywanie i wdrożenie programów
zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie
komplementarnym do interwencji krajowej.

Działanie 11.2
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w
interesie ogólnym
Poddziałanie 11.2.2
Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych –
projekt ZIT Olsztyn

Czerwiec 2018

Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie
szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem
uzupełnianie interwencji krajowej).

Działanie 11.2
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym
Poddziałanie 11.2.3
Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym
integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty
konkursowe

Luty 2018
Wrzesień 2018

Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjnointegracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co
najmniej trzech z podanych w SzOOP form wsparcia.

Działanie 11.2
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym
opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym
Poddziałanie 11.2.4
Ułatwienie dostępu do usług społecznych
– projekt ZIT Olsztyn

Nie zaplanowano
konkursu w 2018

Działanie 11.2
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w
interesie ogólnym
Poddziałanie 11.2.5
Lokalne działania integracyjne społeczności –
projekt ZIT Ełk

Kwiecień 2018
Listopad 2018

Działanie 11.3
Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji
zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz
ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwia
dostępu do zatrudnienia
Poddziałanie 11.3.1
Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

Maj 2018

Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze
środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i
podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne
działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z
wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji
zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk
lokalnych w celu tworzenia społecznych form
samopomocy, udział w rodzinnych piknikach,
wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności
poprzez usługi streetworkera i animatora).
- Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i
biznesowych osobom wykluczonym lub zagrożonym
wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu
przedsiębiorstw społecznych;
- Dotacje i wsparcie pomostowe na zakładanie
przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do
zatrudnienia;
- Dotacje i wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc
pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach
społecznych

Harmonogram opracowano na podstawie dokumentu umieszczonego na stronie internetowej 27.11.2017:
www.rpo.warmia.mazury.pl
Zastrzeżenie Instytucji Zarządzającej: harmonogram jest planem naborów i może ulec zmianie

