
 

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  

na 2015 rok1 
wersja z dnia 24 listopada 2015 r. 

 
 

 
 
 
 

Numer i nazwa Priorytetu/Działania/Poddziałania 
Planowany termin 

rozpoczęcia naborów  
Typ projektów mogących uzyskać 

dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu – kwota 
dofinansowania 
publicznego w 

złotówkach
2
 (euro) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs
3
 

Dodatkowe 
informacje 

OŚ PRIORYTETOWA 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR 

Działanie 1.1  
Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych 
jednostek naukowych

*
 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 1.2 
Innowacyjne firmy 
Poddziałanie 1.2.1 
Działalność B+R przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

                                                           
(1.1.)* Do wsparcia mogą być zgłaszane tylko przedsięwzięcia uwzględnione w KT WiM. 
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Działanie 1.2 
Innowacyjne firmy  
Poddziałanie 1.2.2  
Współpraca biznesu z nauką 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 1.2 
Innowacyjne firmy  
Poddziałanie 1.2.3 
Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 1.3 
Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) 
Poddziałanie 1.3.1  
Inkubowanie przedsiębiorstw 

Grudzień 2015 r. 
 

 

  Wspieranie inkubowania 
przedsiębiorstw. 

 

26 074 554,26 zł 
(6 106 596,00 euro) 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ZPRR 

 

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

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 1.3  
Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) 
Poddziałanie 1.3.3 
Fundusz na rozwój nowych firm (IF) 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

 
Działanie 1.3  
Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) 
Poddziałanie 1.3.4 
Tereny inwestycyjne 
 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

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

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 
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Działanie 1.3 
Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) 
Poddziałanie 1.3.6 
Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu**

†
 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

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

Brak naborów na następujące typy projektów, które będą realizowane w trybie pozakonkursowym: 1) promocja gospodarcza regionu 
realizowana przez województwo (projekty sieciowe) oraz 2) 7 cudów Mazur. 

 Nie przewiduje się naboru na pozostałe typy projektów w 2015 roku. 

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

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 1.4 
Nowe modele biznesowe i ekspansja 
Poddziałanie 1.4.3 
Technologie informacyjno-komunikacyjne w 
działalności MŚP 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 1.4  
Nowe modele biznesowe i ekspansja 
Poddziałanie 1.4.4 
Internacjonalizacja MŚP 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

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

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

                                                           
(1.3.6)** W ramach poddziałania wyszczególniono dwa schematy: 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); 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). 
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Działanie 1.5  
Nowoczesne firmy 
Poddziałanie 1.5.2  
Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 1.5 
Nowoczesne firmy 
Poddziałanie 1.5.3 
Nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny (IF) 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 1.5  
Nowoczesne firmy 
Poddziałanie 1.5.4 
Rozwój produktów i usług opartych na TIK (IF) 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 1.5 
Nowoczesne firmy 
Poddziałanie 1.5.5 
Innowacje produktowe i procesowe (IF) 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

OŚ PRIORYTETOWA 2 KADRY DLA GOSPODARKI 

Działanie 2.1  
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej 

IV kwartał 2015 r. 

 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. 

 
11 746 167,61 zł  

(2 750 923,35 euro) 
 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

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

IV kwartał 2015 r. 

 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 informacyjno-

komunikacyjnych oraz rozwijanie 

kompetencji informatycznych. 

14 379 371,26 zł  
(3 367 613,12 euro) 

 
 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 
 

 

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. 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 2.3 
Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 
Poddziałanie 2.3.1 
Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 
z grup defaworyzowanych 

IV kwartał 2015 r. 

 Kompleksowe wsparcie osób w 

podnoszeniu poziomu kompetencji i 

umiejętności: językowych, ICT , 

zarządzania projektem (planowania i 

osiągania celów). 

23 470 314,67 zł 
(5 496 689,54 euro) 

 
 

 
Urząd 

Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 
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Działanie 2.3 
Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 
Poddziałanie 2.3.2  
Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 
osób dorosłych 

IV kwartał 2015 r. 

 Kompleksowe wsparcie osób dorosłych 

w podnoszeniu poziomu kompetencji  

i umiejętności zawodowych w ramach 

kursów i szkoleń zawodowych, z 

wyłączeniem kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych i kursów umiejętności 

zawodowych. 

7 839 428,46 zł 
(1 835 974,72 euro) 

 
 

 
Urząd 

Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 
 

 

Działanie 2.3 
Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych 
Poddziałanie 2.3.2  
Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 
osób dorosłych 

IV kwartał 2015 r. 

 Kompleksowe wsparcie osób dorosłych 

w podnoszeniu poziomu kompetencji  

i umiejętności zawodowych w ramach 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych  

i kursów umiejętności zawodowych. 

4 479 673,40 zł 
(1 049 128,41 euro) 

 

 
Urząd 

Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 
 

 

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

IV kwartał 2015 r. 

 Programy współpracy szkół  

i placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe z otoczeniem społeczno-

gospodarczym (pracodawcami/ 

organizacjami pracodawców, 

przedsiębiorcami/ organizacjami 

przedsiębiorców, instytucjami rynku 

pracy, uczelniami wyższymi) poprzez: 

 organizację kształcenia 

praktycznego (staże/praktyki) dla 

uczniów/słuchaczy w 

rzeczywistych warunkach pracy, 

  wyposażenie uczniów/słuchaczy w 

specjalistyczne kwalifikacje/ 

umiejętności (kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, szkolenia/kursy 

powiązane bezpośrednio z danym 

  
25 716 176,98 zł 

(6 022 664,93 euro) 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 
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sektorem/branżą) oraz 

kompetencje miękkie niezbędne 

na rynku pracy ułatwiające wejście 

na rynek absolwentom, 

 tworzenie klas patronackich w 

szkołach, 

 organizowanie kursów 

przygotowawczych (dla 

uczniów/słuchaczy) na studia we 

współpracy ze szkołami wyższymi, 

 modernizację/dopasowanie metod 

i treści kształcenia i szkolenia do 

zapotrzebowania rynku pracy, 

 tworzenie nowych zawodów na 

użytek specyficznych 

zdiagnozowanych potrzeb firm z 

regionu (szczególnie w obszarach 

inteligentnych specjalizacji), 

 doposażenie bazy dydaktycznej 

szkół i placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe), 

 aktualizowanie wiedzy nauczycieli 

kształcenia zawodowego oraz 

instruktorów praktycznej nauki 

zawodu (np. praktyki i staże w 

przedsiębiorstwach) oraz studia 

podyplomowe i inne formy 

doskonalenia zawodowego, programy 

walidacji i certyfikacji wiedzy, 

umiejętności i kompetencji 

niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze 
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szczególnym uwzględnieniem 

nadawania uprawnień egzaminatora w 

zawodzie instruktorom praktycznej 

nauki zawodu na terenie 

przedsiębiorstw. 

Działanie 2.4 
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego  
Poddziałanie 2.4.2 
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - 
projekty ZIT Elbląg  

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

OŚ PRIORYTETOWA 3 CYFROWY REGION 

Działanie 3.1 
Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego 
oraz wysoka jakość e-usług publicznych 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 3.2 
E-zdrowie 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

OŚ PRIORYTETOWA 4 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

Działanie 4.1 
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 4.2 
Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w 
MŚP 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

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

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 
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Działanie 4.3 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 
Poddziałanie 4.3.2  
Efektywność energetyczna w budynkach 
mieszkalnych 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 
 

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

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 4.4 
Zrównoważony transport miejski 
Poddziałanie 4.4.2 
Mobilny MOF - (ZIT Olsztyna) 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

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

 
Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 4.4 
Zrównoważony transport miejski 
Poddziałanie 4.4.4 
Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze 
funkcjonalnym Ełku - ZIT bis 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 4.4  
Zrównoważony transport miejski 
Poddziałanie 4.4.5 
Infrastruktura transportu publicznego 
(Niskoemisyjny transport miejski) 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 4.5 
Wysokosprawne wytwarzanie energii 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 
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OŚ PRIORYTETOWA 5 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 

Działanie 5.1  
Gospodarka odpadowa 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 5.2 
Gospodarka wodno-ściekowa 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 5.3  
Ochrona różnorodności biologicznej 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 5.4  
Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem 
Poddziałanie 5.4.1 
Bezpieczeństwo Warmii i Mazur 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 5.4 
Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem 
Poddziałanie 5.4.2 
Bezpieczny MOF - ZIT  

Brak naborów w tym poddziałaniu, projekty realizowane są wyłącznie w  trybie pozakonkursowym. 

OŚ PRIORYTETOWA 6 KULTURA I DZIEDZICTWO 

Działanie 6.1 
Infrastruktura kultury 
Poddziałanie 6.1.1  
Dziedzictwo kulturowe 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 6.1 
Infrastruktura kultury 
Poddziałanie 6.1.2 
Instytucje kultury 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 
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Działanie 6.1 
Infrastruktura kultury 
Poddziałanie 6.1.3 
Instytucje kultury – ZIT bis Ełk 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 6.2. 
Dziedzictwo naturalne 
Poddziałanie 6.2.1 
Infrastruktura uzdrowiskowa 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 6.2. 
Dziedzictwo naturalne 
Poddziałanie 6.2.2 
Szlaki wodne i nabrzeża 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 6.2. 
Dziedzictwo naturalne 
Poddziałanie 6.2.3 
Efektywne wykorzystanie zasobów 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

OŚ PRIORYTETOWA 7 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 

Działanie 7.1  
Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w  trybie pozakonkursowym. 

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

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

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

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 
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Działanie 7.2  
Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach 
funkcjonalnych 
Poddziałanie 7.2.3 
Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze 
funkcjonalnym Ełku  - ZIT bis 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 7.3 
Infrastruktura kolejowa 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

OŚ PRIORYTETOWA 8 OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

Działanie 8.1.  
Rewitalizacja obszarów miejskich 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 8.2. 
Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego 
Elbląga  - ZIT bis 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 8.3.  
Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego 
Ełku  - ZIT bis 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG 

Działanie 9.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia 
Poddziałanie 9.1.1 
Rozwój specjalistycznych usług medycznych 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

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

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 
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Działanie 9.2 
Infrastruktura socjalna 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 9.3 
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.1 
Infrastruktura kształcenia zawodowego 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 9.3 
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.2  
Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 9.3 
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.3 
Instytucje popularyzujące naukę i innowacje 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 9.3  
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.4 
Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 9.3 
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.5 
 Infrastruktura edukacji przedszkolnej 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

OŚ PRIORYTETOWA 10 REGIONALNY RYNEK PRACY 

Działanie 10.1 
Poprawa dostępu do zatrudnienia osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty 
pozakonkursowe realizowane przez powiatowe 
urzędy pracy 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w  trybie pozakonkursowym. 

Działanie 10.2  
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
zatrudnienia - projekty konkursowe 

Grudzień 2015 r. 

 Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. 

 Działania na rzecz zdobywania lub 

/i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

oraz ich lepszego dopasowania do 

8 245 834,46 zł 
(1 931 154 euro) 

IP Wojewódzki 
Urząd Pracy 
w Olsztynie 
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potrzeb rynku pracy. 

 Pomoc w zdobyciu doświadczenia 

zawodowego. 

 Wsparcie formy zatrudnienia 

wspomaganego. 

 Inne działania określone w ustawie o 

promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. 

Działanie 10.3 
Rozwój samozatrudnienia 

Grudzień 2015 r. 

 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. 

14 430 212,45 zł 
(3 379 520 euro) 

IP Wojewódzki 
Urząd Pracy 
w Olsztynie 

 

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

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 10.5  
Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez 
działania outplacementowe 

Grudzień 2015 r. 

 Wsparcie outplacementowe (tj. wsparcie 

osób objętych restrukturyzacją lub 

reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy 

z przyczyn dotyczących zakładu pracy w 

okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 

przed dniem przystąpienia do projektu). 

9 276 566,98 zł 
(2 172 549 euro) 

IP Wojewódzki 
Urząd Pracy 
w Olsztynie 
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Działanie 10.6 
Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich 
pracowników świadczone w oparciu o podejście 
popytowe 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Działanie 10.7 
Aktywne i zdrowe starzenie się 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

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 

IV kwartał 2015 r. 

 Aktywizacja osób wykluczonych oraz 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

zgodnie ze zindywidualizowaną ścieżką 

rozwoju. 

36 075 532,27 zł 
(8 448 800,27 euro) 

 
Urząd 

Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 
 

 

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 

IV kwartał 2015 r. 

 Usługi skierowane do osób 

wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym przez 

podmioty 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. 

10 307 294,92 zł 
(2 413 942,93 euro) 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 
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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 przewiduje się naboru w 2015 roku. 

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 przez 
podmioty integracji społecznej - projekt ZIT Ełk 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

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 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

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 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

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 

IV kwartał 2015 r. 

 Świadczenie usług eliminujących 

dysfunkcje osób i rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej, m.in.: 

wsparcie pieczy zastępczej, 

specjalistycznego poradnictwa 

20 614 589,88 zł 
(4 827 885,87 euro) 

 
Urząd 

Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
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Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym 
integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty 
konkursowe 

rodzinnego, asystenta rodziny, 

skierowanych do osób w rodzinach 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

w Olsztynie 
ROPS 

 

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 przewiduje się naboru w 2015 roku. 

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 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

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 

IV kwartał 2015 

 Świadczenie usług osobom  

wykluczonym lub zagrożonym 

wykluczeniem społecznym, służących 

zakładaniu przedsiębiorstw społecznych 

(usługi animacyjne, inkubacyjne i 

biznesowe). 

 Dotacje i wsparcie pomostowe 

na zakładanie przedsiębiorstw 

społecznych, prowadzące 

do zatrudnienia; 

 Dotacje i wsparcie pomostowe na 

tworzenie miejsc pracy w 

funkcjonujących przedsiębiorstwach 

społecznych. 

43 290 638,71 zł 
(10 138 560,32 euro) 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 
 

 



 

 

 
    18 

Działanie 11.3  
Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji 
zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz 
ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwia 
dostępu do zatrudnienia 
Poddziałanie 11.3.2  
Koordynacja ekonomii społecznej w regionie 

Brak naborów w tym poddziałaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

 

                                                           
1
 Harmonogram jest planem naborów i może ulec zmianie. Dokumenty opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej:  

www.rpo.warmia.mazury.pl. 

2
 Kwoty w zł ujęte w harmonogramie są kwotami orientacyjnymi. Właściwe kwoty zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie . 

3
 Hiperłącze do strony Instytucji Ogłaszającej Konkurs – portal Instytucji Zarządzającej www.rpo.warmia.mazury.pl. 

Wykaz skrótów: 

FS – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

IF – Instrumenty Finansowe 

IP –  Instytucja Pośrednicząca  

KT WiM – Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

ZPRR – Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego 

 

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/

