Załącznik do Uchwały nr ………………..
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia ……………….………… 2020 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
na 2020 rok1
wersja z dnia 25 lutego 2020 r.
INFORMUJEMY, ŻE TRWAJĄ NEGOCJACJE Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ ZMIAN
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020.
PO OSTATECZNEJ DECYZJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ NINIEJSZY HARMONOGRAM ZOSTANIE ZAKTUALIZOWANY.

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
złotówkach2 (euro)

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Dodatkowe informacje

OŚ PRIORYTETOWA 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR
Działanie 1.1
Nowoczesna infrastruktura badawcza
publicznych jednostek naukowych a
Działanie 1.2
Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.1
a

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.2.1 w roku 2020

(1.1.) Do wsparcia mogą być zgłaszane tylko przedsięwzięcia uwzględnione w KT WiM.

1Harmonogram
2

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 1.1 w roku 2020

jest planem naborów i może ulec zmianie. Dokumenty opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: http://rpo.warmia.mazury.pl.
Kwoty ujęte w harmonogramie są kwotami orientacyjnymi. Właściwe kwoty zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie.

Działalność B+R przedsiębiorstw
Działanie 1.2
Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.2
Współpraca biznesu z nauką
Działanie 1.2
Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.3
Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji
Działanie 1.3
Przedsiębiorczość
(Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.1
Inkubowanie przedsiębiorstw
Działanie 1.3
Przedsiębiorczość
(Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.2
Firmy w początkowej fazie rozwoju
Działanie 1.3
Przedsiębiorczość
(Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.3
Fundusz na rozwój nowych firm (IF)

Działanie 1.3
Przedsiębiorczość
(Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.4
Tereny inwestycyjne

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.2.2 w roku 2020

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.2.3 w roku 2020

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.3.1 w roku 2020

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.3.2 w roku 2020

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

czerwiec 2020

W
ramach
poddziałania
dofinansowane zostaną projekty
polegające na:
1. utworzeniu
nowych
lub
dostosowaniu
istniejących
terenów na rzecz rozwoju
gospodarczego
2. uporządkowaniu
i
przygotowaniu
terenów
inwestycyjnych w celu nadania
im
nowych
funkcji
gospodarczych,
3. uzbrojeniu
terenów
inwestycyjnych (infrastruktura

18 452 620,66 zł
(4 304 019,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR

Przewidywana kwota
alokacji może ulec
zmianie w zależności od
stopnia wykorzystania
środków we
wcześniejszych
konkursach.

2

wodno-kanalizacyjna,
telekomunikacyjna,
energetyczna,
gazowa,
ciepłownicza),
budowę
lub
modernizację
układu
komunikacyjnego dla terenu
inwestycyjnego
(wewnętrzna
infrastruktura
drogowa,
wewnętrzna
infrastruktura
kolejowa).
Wśród
terenów
objętych
poddziałaniem będą także obszary
powojskowe – niepozostające w
zasobach
Agencji
Mienia
Wojskowego ani żadnej innej
instytucji zarządzającej terenami
wojskowymi a także tereny
poprzemysłowe,
pokolejowe
i popegeerowskie.
Powyższym działaniom towarzyszyć
będą mogły działania promocyjne
służące upowszechnieniu wiedzy o
dostępności
infrastruktury
(wyłącznie,
jako
komponent
projektu inwestycyjnego).
Preferencje uzyskają projekty z
obszarów
inteligentnych
specjalizacji
województwa
warmińsko-mazurskiego. Ponadto
preferowane
będą
projekty
przedsiębiorstw
oraz
przedsięwzięcia
wynikające
z
lokalnych/ponadlokalnych planów
rewitalizacji
miast
i
komplementarne
do realizowanych w ramach osi
priorytetowej Obszary wymagające
rewitalizacji
oraz
działań
finansowanych
przy
udziale

3

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

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

Funduszu

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.3.5 w roku 2020

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.3.6 w roku 2020

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

marzec 2020

W
ramach
Schematu
C
dofinansowanie
otrzymają
sieciowe/partnerskie
projekty
promocji
gospodarczej,
tj.
produktów i usług oferowanych
przez
przedsiębiorstwa
z
województwa
warmińskomazurskiego (projekty realizowane
wspólnie przez min. 3 MŚP lub w
przypadku realizacji projektu przez
IOB
lub
specjalną
strefę
ekonomiczną – przy zaangażowaniu
min. 3 MŚP).
Wspierane będą kompleksowe
sieciowe
projekty
promocji
gospodarczej w wymiarze krajowym
i międzynarodowym, których celem
będzie zarówno wypromowanie

13 568 810,70 zł
(3 183 000,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR

Przewidywana kwota
alokacji może ulec
zmianie w zależności od
stopnia wykorzystania
środków we
wcześniejszych
konkursach.

4

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).
Preferencje uzyskają projekty z
obszaru
zidentyfikowanych
regionalnych
inteligentnych
specjalizacji.
Działanie 1.4
Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.2
Pakietowanie produktów i usług
Schemat A
Schemat B
Działanie 1.4
Nowe modele biznesowe i ekspansja

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.4.2 w roku 2020

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.4.3 w roku 2020

5

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
Działanie 1.5
Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.3
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
(IF)

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.4.4 w roku 2020

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.5.1 w roku 2020

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.5.2 w roku 2020

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

OŚ PRIORYTETOWA 2 KADRY DLA GOSPODARKI

Działanie 2.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej

Działanie 2.2
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych uczniów
Poddziałanie 2.2.1

luty 2020

 Tworzenie
nowych
miejsc
wychowania przedszkolnego.
 Wspieranie
kompetencji
kluczowych dzieci w zakresie
porozumiewania się w językach
obcych
oraz
kompetencji
społecznych,
inicjatywności,
przedsiębiorczości,
kreatywności.

8 778 494,97 zł
(2 059 277,71 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
FS

(projekty poniżej
100 000 euro)

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 2.2.1 w roku 2020
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Podniesienie jakości oferty edukacyjnej
ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych uczniów – projekty konkursowe

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

wrzesień 2020

 Kształcenie
kompetencji
kluczowych
i
umiejętności
uniwersalnych niezbędnych na
rynku pracy - umiejętności
matematyczno- przyrodniczych,
umiejętności posługiwania się
językami obcymi (w tym
językiem
polskim
dla
cudzoziemców
i
osób
powracających do Polski oraz ich
rodzin),
ICT,
umiejętności
rozumienia,
kreatywności,
innowacyjności,
przedsiębiorczości, krytycznego
myślenia,
rozwiązywania
problemów,
umiejętności
uczenia się, umiejętności pracy
zespołowej
w
kontekście
środowiska pracy - a także
zapewnienie
zindywidualizowanego
podejścia
do
uczniów
specjalnych
potrzebach
rozwojowych i edukacyjnych.
 Tworzenie warunków
dla
nauczania opartego na metodzie
eksperymentu.
 Korzystanie
z
technologii
informacyjno- komunikacyjnych
oraz rozwijanie kompetencji
informatycznych.

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
FS

(projekty powyżej
100 000 euro)

5 214 709,81 zł
(1 223 277,53 euro)

7

Działanie 2.3
Rozwój kompetencji i umiejętności osób
dorosłych
Poddziałanie 2.3.1
Rozwój kompetencji i umiejętności osób
dorosłych z grup defaworyzowanych
Działanie 2.3
Rozwój kompetencji i umiejętności osób
dorosłych
Poddziałanie 2.3.2
Rozwój kompetencji i umiejętności
zawodowych osób dorosłych

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 2.3.1 w roku 2020

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 2.3.2 w roku 2020



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

wrzesień 2020



Programy współpracy szkół i
placówek prowadzących
kształcenie zawodowe z
otoczeniem społecznogospodarczym
(pracodawcami/organizacjami
pracodawców,
przedsiębiorcami/organizacjami
przedsiębiorców, instytucjami
rynku pracy, szkołami
wyższymi).
Kształtowanie u uczniów i
słuchaczy szkół prowadzących
kształcenie zawodowe
kompetencji kluczowych i
umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy
(umiejętności matematycznoprzyrodniczych, umiejętności
posługiwania się językami
obcymi (w tym język polski dla
cudzoziemców i osób
powracających do Polski oraz
ich rodzin), ICT, umiejętności

13 799 213,55 zł
(3 237 048,38 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
FS

(projekty powyżej
100 000 euro)
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rozumienia, kreatywności,
innowacyjności,
przedsiębiorczości, krytycznego
myślenia, rozwiązywania
problemów, umiejętności
uczenia się, umiejętności pracy
zespołowej w kontekście
środowiska pracy).
Wsparcie w ramach 4 typu
projektów może być realizowane
wyłącznie jako uzupełnienie działań
przewidzianych w 1 typie projektów.


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


wrzesień 2020

Programy współpracy szkół i
placówek prowadzących
kształcenie zawodowe z
otoczeniem społecznogospodarczym
(pracodawcami/organizacjami
pracodawców,
przedsiębiorcami/organizacjami
przedsiębiorców, instytucjami
rynku pracy, szkołami
wyższymi).
Kształtowanie u uczniów i
słuchaczy szkół prowadzących
kształcenie zawodowe
kompetencji kluczowych i
umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy
(umiejętności matematycznoprzyrodniczych, umiejętności
posługiwania się językami
obcymi (w tym język polski dla
cudzoziemców i osób
powracających do Polski oraz
ich rodzin), ICT, umiejętności
rozumienia, kreatywności,
innowacyjności,

9 199 475,70 zł
(2 158 032,25 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
FS

(projekty poniżej
100 000 euro)
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przedsiębiorczości, krytycznego
myślenia, rozwiązywania
problemów, umiejętności
uczenia się, umiejętności pracy
zespołowej w kontekście
środowiska pracy).
Wsparcie w ramach 4 typu
projektów może być realizowane
wyłącznie jako uzupełnienie działań
przewidzianych w 1 typie projektów.



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

czerwiec 2020

Programy współpracy szkół i
placówek prowadzących
kształcenie zawodowe z
otoczeniem społecznogospodarczym
(pracodawcami/organizacjami
pracodawców,
przedsiębiorcami/organizacjami
przedsiębiorców, instytucjami
rynku pracy, szkołami
wyższymi).
Kształtowanie u uczniów i
słuchaczy szkół prowadzących
kształcenie zawodowe
kompetencji kluczowych i
umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy
(umiejętności matematycznoprzyrodniczych, umiejętności
posługiwania się językami
obcymi (w tym język polski dla
cudzoziemców i osób
powracających do Polski oraz
ich rodzin), ICT, umiejętności
rozumienia, kreatywności,
innowacyjności,
przedsiębiorczości, krytycznego
myślenia, rozwiązywania
problemów, umiejętności

4 697 351,19 zł
(1 101 914,47 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
FS

(projekty powyżej
100 000 euro)
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uczenia się, umiejętności pracy
zespołowej w kontekście
środowiska pracy).
Wsparcie w ramach 4 typu
projektów może być realizowane
wyłącznie jako uzupełnienie działań
przewidzianych w 1 typie projektów.



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

czerwiec 2020

Programy współpracy szkół i
placówek prowadzących
kształcenie zawodowe z
otoczeniem społecznogospodarczym
(pracodawcami/organizacjami
pracodawców,
przedsiębiorcami/organizacjami
przedsiębiorców, instytucjami
rynku pracy, szkołami
wyższymi).
Kształtowanie u uczniów i
słuchaczy szkół prowadzących
kształcenie zawodowe
kompetencji kluczowych i
umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy
(umiejętności matematycznoprzyrodniczych, umiejętności
posługiwania się językami
obcymi (w tym język polski dla
cudzoziemców i osób
powracających do Polski oraz
ich rodzin), ICT, umiejętności
rozumienia, kreatywności,
innowacyjności,
przedsiębiorczości, krytycznego
myślenia, rozwiązywania
problemów, umiejętności
uczenia się, umiejętności pracy
zespołowej w kontekście
środowiska pracy).

296 470,59 zł
(69 546,69 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
FS

(projekty poniżej
100 000 euro)
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Wsparcie w ramach 4 typu
projektów może być realizowane
wyłącznie jako uzupełnienie działań
przewidzianych w 1 typie projektów.
OŚ PRIORYTETOWA 3 CYFROWY REGION
1.





2.
Działanie 3.1
Cyfrowa dostępność informacji sektora
publicznego oraz wysoka jakość e-usług
publicznych

marzec 2020







Budowa systemów informacji
przestrzennej:
rozwój i integracja danych
przestrzennych oraz budowa
i
rozbudowa
platform
informacji przestrzennej;
digitalizacja, harmonizacja i
uzupełnienie baz danych
zasobów
geodezyjnokartograficznych;
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;

15 798 529,00 zł
(3 706 052,00 euro)

Urząd
Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR

Przewidywana kwota
alokacji może ulec
zmianie w zależności od
stopnia wykorzystania
środków we
wcześniejszych
konkursach, kursu euro
lub dostępnych
środków.
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3.

 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).

W ramach realizacji każdego z ww.
typów projektów musi powstać
usługa publiczna udostępniona online
o
stopniu
dojrzałości
co najmniej 3 - dwustronna
interakcja.
Wsparcie szkoleniowe w zakresie
rozwoju usług opartych o TIK (jako
element uzupełniający projektów
wskazanych powyżej w ramach
cross-financingu

13

Działanie 3.2
E-zdrowie

lipiec 2020

Wsparcie
otrzymają
projekty
ukierunkowane na rozwój e-usług
publicznych i aplikacji w obszarze ezdrowia.
Typy projektów:
1. Tworzenie e-usług placówek
ochrony
zdrowia:
tworzenie
narzędzi i usług z wykorzystaniem
TIK służących wymianie informacji i
danych między pacjentami i
placówkami opieki zdrowotnej,
personelem
medycznym
oraz
systemami informacji medycznej.
2.
Cyfryzacja
dokumentacji
medycznej
placówek
ochrony
zdrowia przez co należy rozumieć
wyłącznie projekty mające na celu
uruchomienie
w
podmiotach
leczniczych świadczących usługi w
publicznym
systemie
ochrony
zdrowia prowadzenia elektronicznej
dokumentacji medycznej w sposób
spełniający wymagania ustawy z
dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia.
3.
Wprowadzanie
systemów
udostępniania zasobów cyfrowych o
zdarzeniach i rejestrów medycznych:
projekty
umożliwiające
przekazywanie
przez
świadczeniodawców informacji o
udzielonych,
udzielanych
i
planowanych świadczeniach opieki
zdrowotnej, dostęp usługobiorców
do tych informacji, wymianę
pomiędzy
świadczeniodawcami
danych zawartych w elektronicznej
dokumentacji
medycznej
niezbędnych
do
zapewnienia
ciągłości leczenia oraz dokumentów

7 300 007,15 zł
(1 702 705,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR

Przewidywana kwota
alokacji może ulec
zmianie w zależności od
stopnia wykorzystania
środków we
wcześniejszych
konkursach, kursu euro
lub dostępnych
środków.
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elektronicznych w celu prowadzenia
diagnostyki,
leczenia
oraz
zaopatrzenia pacjentów w produkty
lecznicze i wyroby medyczne.
Wprowadzane
rozwiązania
technologiczne muszą zapewniać
udostępnianie i wymianę danych za
pośrednictwem
Elektronicznej
Platformy Gromadzenia, Analizy i
Udostępnienia Zasobów Cyfrowych
o Zdarzeniach Medycznych – P1, jak
również dwustronną komunikację z
Platformą Udostępniania On-Line
Usług i Zasobów Cyfrowych
Rejestrów Medycznych – P2.
W ramach realizacji każdego z ww.
typów projektów musi powstać
usługa publiczna udostępniona online o stopniu dojrzałości co najmniej
3 - dwustronna interakcja.
Wsparcie szkoleniowe w zakresie
rozwoju usług opartych o TIK (jako
element uzupełniający projektów
wskazanych powyżej w ramach
cross-financingu).
Preferencjami
objęte
zostaną
projekty:
 realizowane
na
obszarze
strategicznej interwencji OSI –
Obszary o słabym dostępie do
usług publicznych,
 wynikające z dokumentu „Wielkie
Jeziora Mazurskie – Strategia”,
 realizowane w partnerstwie,
 polegające na wdrożeniu usług na
wyższych
poziomach
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zaawansowania (tj. poziom co
najmniej 4 - transakcja).

OŚ PRIORYTETOWA 4 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Działanie 4.1
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Działanie 4.2
Efektywność energetyczna i wykorzystanie
OZE w MŚP

luty 2020

1. Budowa,
rozbudowa
oraz
przebudowa infrastruktury (w
tym
zakup
niezbędnych
urządzeń) mające na celu
produkcję energii elektrycznej
i/lub cieplnej z odnawialnych
źródeł energii, w tym elektrowni
wiatrowych
wyłącznie
w
zakresie kodu interwencji 009 –
Energia odnawialna wiatrowa;
2. Budowa/modernizacja
sieci
dystrybucyjnych
umożliwiających
przyłączenie
jednostek wytwarzania energii
elektrycznej
ze
źródeł
odnawialnych do Krajowego
Systemu
Elektroenergetycznego.

28 987 720,00 zł
(6 800 000,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR

Przewidywana kwota
alokacji może ulec
zmianie w zależności od
stopnia wykorzystania
środków we
wcześniejszych
konkursach.

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 4.2 w roku 2020
Schemat A
1. Głęboka
kompleksowa
modernizacja budynków w tym:

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

 ocieplenie obiektu, wymiana
luty 2020

okien, drzwi zewnętrznych
oraz
oświetlenia
na energooszczędne;

 przebudowa

systemów
grzewczych (wraz z wymianą
źródła ciepła, podłączeniem do
niego
lub
modernizacją

14 765 009,52 zł
(3 463 606,82 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR

Przewidywana kwota
alokacji może ulec
zmianie w zależności od
wykorzystania środków
we wcześniejszych
konkursach.
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przyłącza, podłączenie do sieci
ciepłowniczej),
systemów
wentylacji
i
klimatyzacji,
instalacją
systemów
chłodzących, w tym również
OZE;
2. Instalacja
inteligentnych
systemów zarządzania energią w
oparciu m.in. o technologie TIK
(wyłącznie
jako
element
projektów
kompleksowej
modernizacji,
opisanych
powyżej);
3. 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

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 4.3.2 w roku 2020

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 4.4.1 w roku 2020

marzec 2020

Budowa, przebudowa dróg w
obszarze funkcjonalnym Elbląga
związanych
ze
zrównoważoną
mobilnością miejską (jako element
Strategii ZIT bis), w tym m.in.:
 budowa, przebudowa torowisk
tramwajowych wraz z trakcją
tramwajową,
niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą i
urządzeniami technicznymi;
 budowa,
przebudowa
lub
remont
elementów

2 284 321,85 zł
(535 861,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR

Planowany termin
zakończenia naboru –
kwiecień 2020
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funkcjonalnych i wyposażenia
drogi
tj.:
zjazdy,
zatoki
autobusowe,
obiekty
inżynierskie, miejsca postojowe i
inne niezbędne urządzenia
drogowe;
 budowa,
przebudowa
lub
remont
urządzeń
bezpieczeństwa
ruchu
drogowego w tym m. in. :
sygnalizacji świetlnej, barier
ochronnych,
oznakowania,
ogrodzeń,
 budowa lub remont osłon
przeciwolśnieniowych
lub
ekranów akustycznych;
 budowa lub remont chodników
(wyłącznie
w
przypadku
budowy,
przebudowy
lub
remontu drogi, jako część
projektu);
 budowa lub remont przejść dla
pieszych, jak również wszelkie
inne prace infrastrukturalne
pozwalające
zwiększyć
bezpieczeństwo
pieszych,
rowerzystów czy zwierząt;
 budowa,
przebudowa
lub
remont
ciągów
pieszorowerowych, ścieżek i dróg
rowerowych
(jako
część
projektu) wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą i
urządzeniami technicznymi;
 budowa
lub
przebudowa
oświetlenia;
 budowa,
przebudowa
lub
remont infrastruktury drogowej
przyczyniającej się do ochrony
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środowiska (itp. urządzenia
odwadniające w tym kanalizacja
deszczowa, zbiorniki retencyjne,
przepusty, sączki, zbiorniki
odparowujące, separatory dla
wód opadowych);
 budowa/
przebudowa
kanalizacji teletechnicznej;
 przebudowa
infrastruktury
kolidującej.
Preferencje otrzymają projekty z
zakresu integracji różnych form
transportu
zbiorowego
funkcjonujących
na
terenach
miejskich i podmiejskich.
Działanie 4.4
Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie 4.4.3
Poprawa mobilności miejskiej w miejskim
obszarze funkcjonalnym Ełku - ZIT bis

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 4.4.3 w roku 2020

marzec 2020

1. Budowa/przebudowa
infrastruktury
transportu
publicznego (np. Park&Ride,
budowa
buspasów
oraz
zintegrowanych
przystanków
przesiadkowych
pomiędzy
różnymi rodzajami transportu,
sygnalizacja wzbudzana, drogi
rowerowe);
2. Zakup
i
modernizacja
niskoemisyjnego taboru wraz z
niezbędną do jego obsługi
infrastrukturą towarzyszącą;
3. Wymiana
oświetlenia
na
energooszczędne;

6 535 265,42 zł
(1 533 056,23 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR
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4. Wdrażanie systemów informacji
i zarządzania ruchem jako
element uzupełniający projektu;
5. Działania
informacyjne
promujące transport zbiorowy
jako element uzupełniający
projektów.
Preferencje:

 w

miastach
posiadających
transport szynowy (tramwaje)
preferowany będzie rozwój tej
gałęzi transportu zbiorowego;

 w przypadku, gdy z planów lub
dokumentów
strategicznych
albo z analizy kosztów i korzyści
odnoszących
się
do
zrównoważonej
mobilności
miejskiej
wynika
potrzeba
zakupu
autobusów,
finansowane będą projekty z
zakresu transportu publicznego
niskoemisyjnego
i
bezemisyjnego
zasilanego
paliwem alternatywnym w
rozumieniu przedstawionym w
krajowych ramach polityki
rozwoju infrastruktury paliw
alternatywnych
(dot. dyrektywy 2014/94/UE) w
tym niezbędnej dla tego
transportu infrastruktury;

 preferowane będą projekty z
zakresu integracji różnych form
transportu
zbiorowego
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funkcjonujących na terenach
miejskich i podmiejskich.
Działanie 4.5
Wysokosprawne wytwarzanie energii

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 4.5 w roku 2020

OŚ PRIORYTETOWA 5 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

Działanie 5.1
Gospodarka odpadowa

Działanie 5.1
Gospodarka odpadowa

styczeń 2020

czerwiec 2020

1. Budowa/rozbudowa/moderniza
cja przez gminy, ich związki lub
podmioty realizujące zadania w
imieniu
JST
punktów
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
(przynajmniej
takich frakcji jak szkło, metale,
papier, tworzywa sztuczne),
punktów
napraw
i
przygotowania do ponownego
użycia;
2. Działania
informacyjnoedukacyjne
promujące
zapobieganie
powstawaniu
odpadów
oraz
selektywną
zbiórkę odpadów jako element
uzupełniający projektów.
1. Systemy
gospodarowania
odpadami komunalnymi w
ramach regionów gospodarki
odpadami (RGO), wyznaczonych
w WPGO i zapewniających
kompleksowe rozwiązania, m.in.
poprzez
zapobieganie
powstawaniu
odpadów,
wdrażanie segregacji i wtórnego
wykorzystania
odpadów,
budowę/rozbudowę/
modernizację:
instalacji
umożliwiających przygotowanie
odpadów do procesów odzysku
i/lub
unieszkodliwiania;
składowisk jako elementów

11 893 491,00 zł
(2 790 000,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR

34 941 495,00 zł
(8 150 000,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR

Przewidywana kwota
alokacji może ulec
zmianie w zależności od
kursu walut.
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zakładu
zagospodarowania
odpadów;
2. Budowa/rozbudowa/moderniza
cja przez gminy, ich związki lub
podmioty realizujące zadania w
imieniu
JST
punktów
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych
(przynajmniej
takich frakcji jak szkło, metale,
papier, tworzywa sztuczne),
punktów
napraw
i
przygotowania do ponownego
użycia;
3. Kompleksowa
poprawa
gospodarki
odpadami
niebezpiecznymi, w tym budowa
i modernizacja instalacji do
odzysku i/lub unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych, o ile
wynika to z WPGO.
4. Działania
informacyjnoedukacyjne
promujące
zapobieganie
powstawaniu
odpadów oraz selektywną
zbiórkę odpadów jako element
uzupełniający projektów.
Preferowane
będą
projekty
obejmujące selektywną zbiórkę
odpadów
i
zapobiegające
powstawaniu odpadów.
W przypadku tworzenia przez gminy
punktów
selektywnej
zbiórki
odpadów
komunalnych
oraz
punktów
dobrowolnego
gromadzenia odpadów preferowane
będą
zintegrowane
projekty
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pokrywające
większe
obszary
geograficzne, np. kilku gmin.

Działanie 5.2
Gospodarka wodno-ściekowa

luty 2020

Wsparcie
gospodarki
wodnościekowej – projekty służące
rozwiązywaniu problemów z zakresu
gospodarki
wodno-ściekowej,
umiejscowione
na
terenie
aglomeracji
(w
rozumieniu
dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10
tys.
RLM,
w
szczególności
następujące typy projektów:
1. Budowa,
rozbudowa
lub
modernizacja
oczyszczalni
ścieków komunalnych,
2. Budowa,
rozbudowa
lub
modernizacja
instalacji
związanych
z
gospodarką
osadami ściekowymi,
3. Zakup urządzeń i aparatury (np.
mobilne laboratoria, instalacje
kontrolnopomiarowe), zakup i
remont urządzeń służących
gromadzeniu, odprowadzaniu,
uzdatnianiu i przesyłowi wody,
wdrożenie nowych technologii
służących oszczędzaniu wody i
odnowy wody – jako element
uzupełniający projektów.
Dopuszcza się realizację projektów
grupowych, tj. realizowanych dla
kilku aglomeracji, z których każda
jest mniejsza niż 10 000 RLM.
Projekt
dotyczący
gospodarki
wodno-ściekowej powinien zamykać
się w granicach wyznaczonej
aglomeracji lub w przypadku
projektów grupowych w granicach

29 541 897,00 zł
(6 930 000,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR
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aglomeracji
projektem.

Działanie 5.2
Gospodarka wodno-ściekowa

czerwiec 2020

objętych

wspólnym

Wsparcie
gospodarki
wodnościekowej – projekty służące
rozwiązywaniu problemów z zakresu
gospodarki
wodno-ściekowej,
umiejscowione
na
terenie
aglomeracji
(w
rozumieniu
dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10
tys.
RLM,
w
szczególności
następujące typy projektów:
1. Budowa
i
modernizacja
systemów kanalizacji sanitarnej
(dopuszczalny jest rozdział
kanalizacji ogólnospławnej na
sanitarną i deszczową),
2. Budowa
i
modernizacja
systemów zaopatrzenia w wodę
(sieci wodociągowe, ujęcia), z
uwzględnieniem inteligentnych
systemów zarządzania sieciami
wodociągowymi (ze wsparcia w
ramach
tego
konkursu
wyłączono stacje uzdatniania
wody).

12 004 440,00 zł
(2 800 000,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR

Przewidywana kwota
alokacji może ulec
zmianie w zależności od
kursu walut.

24 994 959,00 zł
(5 830 000,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa

Przewidywana kwota
alokacji może ulec

Dopuszcza się realizację projektów
grupowych, tj. realizowanych dla
kilku aglomeracji, z których każda
jest mniejsza niż 10 000 RLM.
Projekt
dotyczący
gospodarki
wodno-ściekowej powinien zamykać
się w granicach wyznaczonej
aglomeracji lub w przypadku
projektów grupowych w granicach
aglomeracji objętych wspólnym
projektem
Działanie 5.3
Ochrona różnorodności biologicznej

lipiec 2020

SCHEMAT A:
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• Ochrona parków krajobrazowych i
rezerwatów przyrody (w tym
położonych na obszarach NATURA
2000)
poprzez
podniesienie
standardu bazy technicznej i
wyposażenia oraz prowadzenie
edukacji ekologicznej w celu
zwiększenia świadomości w zakresie
potrzeb i właściwych metod ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu
wraz
z
przygotowaniem
pomieszczeń na ten cel;
•
Realizacja
programów
edukacyjnych i ekspozycji z zakresu
ekologii (w tym potrzeb i właściwych
metod
ochrony
środowiska,
przyrody i krajobrazu) – wyłącznie
jako
element
projektów
z
wyłączeniem spotów reklamowych
w TV;
• Tworzenie miejsc ochrony
różnorodności
biologicznej
na
obszarach miejskich i pozamiejskich
w oparciu o gatunki rodzime, w tym
np.: banki genowe, rewaloryzacja i
rewitalizacja parków miejskich,
ogrody botaniczne, eko -parki,
kształtowanie
i
pielęgnacja
zadrzewień przydrożnych;
• 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;

WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR

zmianie w zależności od
kursu walut.
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- 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;
• 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).
Priorytetowo będą traktowane
inwestycje
w
parkach
krajobrazowych
i
rezerwatach
przyrody położonych na obszarach
Natura 2000
Działanie 5.4
Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem
Poddziałanie 5.4.1
Bezpieczeństwo Warmii i Mazur
Działanie 5.4
Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem
Poddziałanie 5.4.2
Bezpieczny MOF

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 5.4.1 w roku 2020

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
Działanie 6.1
Infrastruktura kultury
Poddziałanie 6.1.2

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 6.1.1 w roku 2020

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 6.1.2 w roku 2020
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Instytucje kultury

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

Działanie 6.2.
Dziedzictwo naturalne
Poddziałanie 6.2.1
Infrastruktura uzdrowiskowa

czerwiec 2020

luty 2020

1. Rozbudowa, modernizacja (w
tym przebudowa) instytucji
kultury by dostosować je do
nowoczesnej
działalności
kulturalnej, w tym zakup
trwałego wyposażenia oraz
konserwacja
muzealiów,
starodruków itp.;
2. Inwestycje
związane
z
wykorzystaniem i
rozwojem aplikacji i usług
teleinformatycznych, a także
rozwojem treści cyfrowych
związanych z kulturą i turystyką
(wyłącznie
jako
integralny
element
projektów
infrastrukturalnych opisanych
powyżej).
Preferowane do dofinansowania
będą projekty:
1. instytucji
kultury
ukierunkowanym na działania
regionotwórcze poprawiające
czy
budujące
więzi,
w
zdecydowanej
większości
napływowej,
słabo
utożsamiającej
się
z
województwem ludności;
2. stanowiące
element
zintegrowanego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego wynikającego
z lokalnych planów rewitalizacji
miast.
1. Budowa,
rozbudowa,
modernizacja
(w
tym
przebudowa) i wyposażenie
publicznie
dostępnej

1 014 677,21 zł
(234 813,76 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR

Przewidywana kwota
alokacji może ulec
zmianie w zależności od
kursu walut.

Katalog Beneficjentów
ograniczony
do instytucji kultury

18 402 875,35 zł
(4 316 985,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
Warmińsko-
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infrastruktury
uzdrowiskowej
obejmująca: urządzanie terenów
zielonych i wyposażenie ich w
urządzenia
umożliwiające
pełnienie
funkcji
rekreacyjnych/leczniczych, np.
parki zdrojowe, ścieżki zdrowia,
parki
kinezyterapeutyczne,
skwery.
2. Tworzenie urządzeń lecznictwa
uzdrowiskowego typu pijalnie
uzdrowiskowe,
tężnie,
inhalatoria, urządzanie odcinków
plaży, uzdrowiskowe baseny
kąpielowe,
trasy
leczenia
spacerowego do terenoterapii,
promenady uzdrowiskowe i
powiązane parkingi.
Działanie 6.2.
Dziedzictwo naturalne
Poddziałanie 6.2.2
Szlaki wodne i nabrzeża
Działanie 6.2.
Dziedzictwo naturalne
Poddziałanie 6.2.3
Efektywne wykorzystanie zasobów

Mazurskiego
w Olsztynie
EFRR

Przewidywana kwota
alokacji może ulec
zmianie w zależności od
kursu walut.

Planowana data
zakończenia naboru:
marzec 2020 r.

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 6.2.3 w roku 2020

OŚ PRIORYTETOWA 7 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
Działanie 7.1
Infrastruktura drogowa o znaczeniu
regionalnym
Działanie 7.2
Infrastruktura drogowa w miejskich
obszarach funkcjonalnych
Poddziałanie 7.2.1
Mobilny MOF – ZIT Olsztyna
Działanie 7.2
Infrastruktura drogowa w miejskich
obszarach funkcjonalnych

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 7.2.1 w roku 2020

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 7.2.2 w roku 2020
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Poddziałanie 7.2.2
Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze
funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis
Działanie 7.2
Infrastruktura drogowa w miejskich
obszarach funkcjonalnych
Poddziałanie 7.2.3
Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze
funkcjonalnym Ełku – ZIT bis
Działanie 7.3
Infrastruktura kolejowa

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 7.2.3 w roku 2020

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

OŚ PRIORYTETOWA 8 OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI
Działanie 8.1
Rewitalizacja obszarów miejskich

Działanie 8.2
Rewitalizacja miejskiego obszaru
funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis

Działanie 8.3
Rewitalizacja miejskiego obszaru
funkcjonalnego Ełku - ZIT bis

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 8.1 w roku 2020

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 8.2 w roku 2020

kwiecień 2020

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), w tym:
 przebudowa, modernizacja lub
adaptacja istniejących obiektów

2 415 783,47 zł
(559 053,84 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR

Przewidywana kwota
alokacji może ulec
zmianie w zależności od
stopnia wykorzystania
środków we
wcześniejszych
konkursach.
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(wyjątkowo w uzasadnionych
wypadkach
odtwarzanie
historycznej zabudowy) wraz z
zakupem
wyposażenia
wpływającego
na
unowocześnienie
obiektów
(wyłącznie
jako
element
projektu inwestycyjnego);
 zagospodarowanie i rozwój
przestrzeni
publicznych
ukierunkowane na podniesienie
atrakcyjności społecznej oraz
nadawanie
walorów
funkcjonalnych
i
estetycznych
tym
przestrzeniom
z
uwzględnieniem ich regionalnej
tożsamości np. place, skwery,
parki,
obiekty
małej
architektury, sanitariaty; –
wyłącznie
jako
element
uzupełniający, niedominujący w
kosztach
projektu
(ścieżki
rowerowe i piesze, jako element
projektu inwestycyjnego);
 budowa lub przebudowa dróg
stanowiących
drogę
wewnętrzną
obszaru
rewitalizowanego
(definicja:
słownik
terminologiczny)
przyczyniająca
się
do
gospodarczej
i
fizycznej
rewitalizacji
i
regeneracji
obszarów
miejskich
lub
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miejskich
obszarów
funkcjonalnych, wyłącznie jako
element ww. projektów.

OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Działanie 9.1
Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.1
Rozwój specjalistycznych usług medycznych

kwiecień 2020

Schemat A dotyczy podstawowej
opieki
zdrowotnej
(POZ),
ambulatoryjnej
opieki
specjalistycznej
(AOS).
Przeznaczony jest dla podmiotów
wykonujących działalność leczniczą,
które
realizują
świadczenia
zdrowotne z zakresu podstawowej
opieki
zdrowotnej
i/lub
ambulatoryjnej
opieki
specjalistycznej i nie oferują
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych:
1.Doposażenie podmiotów w
nowoczesny sprzęt i aparaturę
medyczną (wraz z zastosowaniem
TIK – oprogramowanie, sprzęt –
jako element projektu).
Schemat B przeznaczony jest dla
podmiotów
wykonujących
działalność leczniczą, które realizują
stacjonarne
i
całodobowe
świadczenie
zdrowotne
dla
mieszkańców przynajmniej jednego
powiatu

Schemat A
1 442 645,70 zł
(338 418,85 euro)
Przewidywana kwota
alokacji może ulec
zmianie w zależności od
kursu walut lub
dostępnych środków.

Schemat B
1 414 614,20 zł
(331 843,15 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR

O dofinansowanie nie
mogą ubiegać się
podmioty
z obszaru ZIT Elbląg.
Środki w konkursie
zostaną przeznaczone
wyłącznie na zadania
dotyczące świadczeń
medycznych w zakresie
chorób psychicznych.
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(z
wyłączeniem
ośrodków
specjalistycznych):
1. Doposażenie w nowoczesny
sprzęt
i aparaturę medyczną (wraz
z
zastosowaniem
TIK
oprogramowanie sprzęt – jako
element projektu);
2. Budowa,
rozbudowa,
modernizacja ww. podmiotów (w
tym, w zakresie dostosowania
infrastruktury
do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych) – inwestycje
w obiekty i zakup wyposażenia
(wraz
z
zastosowaniem
TIK
–
oprogramowanie, sprzęt – jako
element projektu).

Schemat C
2 206 356,65 zł
(517 571,75 euro)

Schemat C przeznaczony jest dla
ośrodków specjalistycznych, tj.
podmiotów leczniczych, w których
przynajmniej na 3 oddziałach
świadczenia wysokospecjalistyczne
stanowią ponad 20% wartości
wykonywanych świadczeń oraz
podmioty
monospecjalistyczne
prowadzące działalność leczniczą w
rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne szpitalne w
trybie dłuższym niż jednodniowe:
1.
Doposażenie
w
nowoczesny sprzęt i aparaturę
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Działanie 9.1
Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2
Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim
obszarze funkcjonalnym Elbląga
Schemat A

Działanie 9.2
Infrastruktura socjalna

kwiecień 2020

medyczną (wraz z zastosowaniem
TIK – oprogramowanie, sprzęt –
jako element projektu);
2.
Budowa,
rozbudowa,
modernizacja ww. podmiotów (w
tym, w zakresie dostosowania
infrastruktury do potrzeb osób
starszych i niepełnosprawnych) –
inwestycje w obiekty i zakup
wyposażenia
(wraz
z
zastosowaniem
TIK
oprogramowanie sprzęt – jako
element projektu);
Schemat A
Dotyczy
podstawowej
opieki
zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej
opieki
specjalistycznej
(AOS).
Przeznaczony jest dla podmiotów
wykonujących działalność leczniczą,
które
realizują
świadczenia
zdrowotne z zakresu podstawowej
opieki
zdrowotnej
i/lub
ambulatoryjnej
opieki
specjalistycznej i nie oferują
stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych:
1. Doposażenie podmiotów w
nowoczesny sprzęt i aparaturę
medyczną
(wraz
z
zastosowaniem
TIK
oprogramowanie, sprzęt - jako
element projektu).

Przewidywana kwota
alokacji może ulec
zmianie w zależności od
kursu walut lub
dostępnych środków.

289 714,94 zł
(67 961,93 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR

O dofinansowanie mogą
ubiegać się podmioty
z obszaru ZIT Elbląg.
Środki w konkursie
zostaną przeznaczone
wyłącznie na zadania
dotyczące świadczeń
medycznych w zakresie
chorób psychicznych

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 9.2 w roku 2020
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Działanie 9.3
Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 9.3.1
Infrastruktura kształcenia zawodowego

Działanie 9.3
Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 9.3.2
Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 9.3.1 w roku 2020

czerwiec 2020

Inwestycje
w
infrastrukturę
dydaktyczną szkolnictwa wyższego
zawodowego
dla
potrzeb
regionalnych specjalizacji, w tym:
1. Wyposażenie i doposażenie
istniejących obiektów służących
prowadzeniu
działalności
dydaktycznej;
2. Doposażenie
uczelni
prowadzących kształcenie o
profilu
praktycznym
w
specjalistyczne
pomoce
dydaktyczne i sprzęt;
3. Adaptację,
rozbudowę,
przebudowę, remont istniejącej
infrastruktury, budowę nowej
infrastruktury
jedynie
wyjątkowo
i w uzasadnionych przypadkach,
kiedy nie będzie możliwości
adaptacji lub modernizacji
istniejącej lub kiedy byłoby to
nieefektywne kosztowo.
W
przypadku
przedsięwzięć
infrastrukturalnych obligatoryjnie
wymagana jest opinia Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
zakresie
możliwości
realizacji
projektu.
Planowane
przedsięwzięcia
winny
zostać
ukierunkowane na zwiększenie
dostępności i poprawy oferty
wysokiej jakości edukacji wyższej.
Realizowane
będą
wyłącznie

16 046 929,97 zł
(3 764 322,40 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
EFRR

Przewidywana kwota
alokacji może ulec
zmianie w zależności od
kursu euro lub
dostępnych środków.
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projekty
kompleksowe,
poprzedzone
zdiagnozowanymi
potrzebami
nie
tylko
w/w
podmiotów, ale przede wszystkim
rynku pracy, angażujące do ścisłej
współpracy
pracodawców/przedsiębiorców.
Preferowana będzie współpraca z
instytucjami wcześniejszych szczebli
edukacji.
Działanie 9.3
Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 9.3.3
Instytucje popularyzujące naukę i innowacje
Działanie 9.3
Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 9.3.4
Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej
Działanie 9.3
Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 9.3.5
Infrastruktura edukacji przedszkolnej

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 9.3.3 w roku 2020

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 9.3.4 w roku 2020

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 9.3.5 w roku 2020

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 trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Działanie 10.2
Aktywizacja zawodowa osób pozostających
bez zatrudnienia - projekty konkursowe

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 10.2 w roku 2020

Działanie 10.3
Rozwój samozatrudnienia

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 10.3 w roku 2020
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Działanie 10.4
Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek
pracy osobom sprawującym opiekę nad
dziećmi do lat 3

Działanie 10.5
Wsparcie pracowników i osób zwolnionych
poprzez działania outplacementowe
Działanie 10.6
Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP
i ich pracowników świadczone w oparciu
o podejście popytowe

Działanie 10.7
Aktywne i zdrowe starzenie się

Działanie 10.7
Aktywne i zdrowe starzenie się

sierpień 2020

Wspieranie usług opieki nad dziećmi
do 3 roku życia (np. w żłobkach,
klubach dziecięcych, u dziennych
opiekunów lub niań).

1 482 222,63 zł
(347 702,89 euro)

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Olsztynie (IP)

W konkursie
obowiązywać będzie
kryterium, zgodnie z
którym kwota
dofinansowania
projektu wyrażona w
PLN przekraczać będzie
równowartość 100 000
EUR.

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 10.5 w roku 2020

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 10.6 w roku 2020

luty 2020

maj 2020

Realizacja
programów
profilaktycznych opracowanych na
szczeblu krajowym pod nadzorem
Ministerstwa Zdrowia w zakresie
raka jelita grubego, w tym działania
zwiększające
zgłaszalność
na
badania profilaktyczne.
Realizacja programów zdrowotnych
dotyczących chorób i zaburzeń
psychicznych, w tym działania
zwiększające
zgłaszalność
na
badania profilaktyczne.

4 838 020,75 zł
(1 134 913,03 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ROPS

3 220 656,21 zł
(756 608,69 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ROPS

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 11.1.1 w roku 2020

36

Poddziałanie 11.1.1
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
wykluczonych oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym – projekty
konkursowe
Wsparcie dla osób, rodzin lub
otoczenia
osób
zagrożonych
ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym z wykorzystaniem
instrumentów aktywnej integracji o
charakterze:

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

a) społecznym, których celem jest
przywrócenie lub wzmocnienie
kompetencji
społecznych,
zaradności,
samodzielności
i
aktywności
społecznej
realizowanym
poprzez
m.in.
organizację i finansowanie:
- zajęć umożliwiających rozwijanie
styczeń 2020

umiejętności
społecznych;

i

kompetencji

- poradnictwa;

9 664 841,00 zł
(2 267 198,62 euro)
w tym na projekty
rewitalizacyjne
2 429 556,60 zł
(569 930,47 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ROPS

- wsparcia indywidualnego oraz
grupowego w zakresie podniesienia
kompetencji
życiowych
i
umiejętności społecznych;
treningów
kompetencji
i
umiejętności
społecznych
umożliwiających powrót do życia
społecznego;
-usług wspierających animację
lokalną, w tym kosztów zatrudnienia
animatora lokalnego, lidera klubu,
streetworkera.
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b) zawodowym, których celem jest
pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej
wyboru lub zmiany zawodu,
wyposażenie w kompetencje i
kwalifikacje
zawodowe
oraz
umiejętności pożądane na rynku
pracy realizowanym poprzez m.in.
organizację i sfinansowanie:
- aktywizacji zawodowej osób
wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
z
wykorzystaniem m.in. doradcy
zawodowego, trenera pracy, coacha,
asystenta osoby niepełnosprawnej;
- poradnictwa;
- wsparcia indywidualnego oraz
grupowego w zakresie podniesienia
kompetencji
zawodowych
umożliwiających powrót na rynek
pracy i aktywizację zawodową;
- staży;
- praktyk zawodowych;
- uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS
lub reintegracji zawodowej u
pracodawcy;
- kursy i szkolenia zawodowe.
c) edukacyjnym, których celem jest
wzrost poziomu wykształcenia,
dostosowanie wykształcenia do
potrzeb rynku pracy realizowanym
poprzez m.in. skierowanie i
sfinansowanie:
- zajęć szkolnych związanych z
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uzupełnieniem wykształcenia lub
zajęć w ramach kształcenia
ustawicznego, mających na celu
uzyskanie
zawodu
lub
przygotowania zawodowego;
- usług wspierających aktywizację
edukacyjną
(np.
brokera
edukacyjnego).
d) Zdrowotnym, których celem jest
wyeliminowanie lub złagodzenie
barier zdrowotnych utrudniających
funkcjonowanie w społeczeństwie
lub powodujących oddalenie od
rynku pracy realizowanym m.in.
poprzez
skierowanie
i
sfinansowanie:
programu
korekcyjnoedukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie;
- finansowanie kosztów badań
lekarskich związanych z podjęciem
zatrudnienia;
- promocji zdrowego stylu życia (np.
działania z zakresu racjonalnego
gospodarowania
żywnością,
działania z zakresu aktywizacji
fizycznej służące zmianie postaw i
kształtujące nawyki zdrowego stylu
życia).
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

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 11.1.3 w roku 2020
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Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
wykluczonych oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk
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
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
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
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

Wdrożenie profilaktyki raka szyjki
macicy
luty 2020

maj 2020

(w zakresie szczepienia dziewcząt w
wieku ok. 11/14 lat celem
uzupełnianie interwencji krajowej).
Opracowywanie
i
wdrożenie
programów zapobiegania rozwojowi
próchnicy
w
zakresie
komplementarnym do interwencji
krajowej.

1 197 631,66 zł
(280 942,94 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ROPS

7 323 915,92 zł
(1 720 561,92 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ROPS

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 11.2.2 w roku 2020

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 11.2.3 w roku 2020
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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

styczeń 2020

1. Realizacja zintegrowanych usług
społecznych skierowanych do osób
lub rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej,
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, z
zastosowaniem co najmniej trzech
różnych form wsparcia (na
podstawie indywidualnej diagnozy),
przez np.:
a) Poradnictwo specjalistyczne, w
szczególności prawne,
psychologiczne i rodzinne dla osób
lub rodzin, które mają trudności lub
wykazują potrzebę wsparcia w
rozwiązywaniu swoich problemów
życiowych;
b) Wsparcie w rozwiązywaniu
problemów rodzinnych za pomocą
metod bazujących na wykorzystaniu
potencjału i zasobów tkwiących w
rodzinie m.in. poprzez zastosowanie
KGR, TSR, mediacji;
c) Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu
problemów opiekuńczowychowawczych, zmierzające do
świadomego i odpowiedzialnego
podejmowania i realizacji funkcji
wynikających z rodzicielstwa (udział
w zajęciach
edukacyjnych/warsztatach/
poradnictwie, m.in. szkoła dla
rodziców, zajęcia z wychowania bez
przemocy, poradnictwo w zakresie

3 435 737,97 zł
(805 962,60 euro)
w tym na projekty
rewitalizacyjne
943 872,94 zł
(221 415,69 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ROPS

41

problemów opiekuńczowychowawczych, edukacja w
zakresie opieki nad osobami
potrzebującymi wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu tj.
starszymi czy niepełnosprawnymi,
edukacja przyszłych rodziców);
d) Wzmacnianie środowiskowych
form wsparcia rodzin
przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych (m.in. asystent
rodziny, konsultant rodziny, rodziny
wspierające, lokalne grupy wsparcia
rodziny, mediator, itp.);
e) Organizacja i wsparcie grup
samopomocowych, grup wsparcia i
klubów dla rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym
(borykających się z różnymi
problemami m.in.: przemocą w
rodzinie, uzależnieniami,
bezradnością opiekuńczowychowawczą,
niepełnosprawnością), w tym koszty
związane z zatrudnieniem osoby
prowadzącej klub lub grupę;
f) Wspieranie funkcjonujących
rodzinnych form pieczy zastępczej
oraz usamodzielniania się osób
objętych pieczą zastępczą, z
uwzględnieniem sytuacji
problemowej, jak również
podejmowanie działań na rzecz
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zapobiegania umieszczaniu dzieci w
pieczy zastępczej oraz umożliwienia
dzieciom będących w pieczy
zastępczej powrotu do rodzin
biologicznych, (m.in. koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej);
g) Wsparcie ofiar przemocy
domowej i/lub programy
korekcyjno-edukacyjne dla
sprawców przemocy m.in.
poradnictwo specjalistyczne;
h) Usługi wspierające prawidłowe
funkcjonowanie rodziny i
przyczyniające się do podniesienia
jakości codziennego życia;
i) Usługi wspierające rodziny, w
których są osoby z
niepełnosprawnością, w tym z
zaburzeniami psychicznymi / osoby
starsze (np. warsztaty podnoszące
umiejętności
pielęgnacyjne/opiekuńcze,
warsztaty prowadzące do nabycia
umiejętności i kompetencji
społecznych, usługi osoby
asystującej osobie potrzebującej
wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu/osobie z
niepełnosprawnościami, usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania
lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi);
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j) Asystentura i/lub wsparcie coacha
dla osób opuszczających zakłady
karne, osób bezdomnych
powracających do rodziny;
k) Finansowanie pobytu w
mieszkaniach treningowych na
okres procesu usamodzielniania (w
szczególności w rodzinach z
problemem przemocy, uzależnień,
dla osób z niepełnosprawnością,
opuszczających zakłady karne i
placówki opiekuńczowychowawcze, zagrożonych
eksmisją, eksmitowanych);
l) Finansowanie pobytu w
mieszkaniach wspieranych dla osób
z niepełnosprawnościami/osób
potrzebujących wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu w
przypadku potrzeby opieki w
zastępstwie za opiekunów
faktycznych (wyłącznie jako
element wsparcia i pod warunkiem
zagwarantowania kompleksowości
usługi asystenckiej);
m) Wykorzystanie nowoczesnych
technologii informacyjnokomunikacyjnych – np. teleopieki,
systemów przywoławczych
(wyłącznie jako element wsparcia i
pod warunkiem zagwarantowania
kompleksowości usługi
opiekuńczej);
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n) Wsparcie umiejętności
społecznych rodzin wykluczonych
bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym m.in. poprzez udział w
treningach psychospołecznych,
warsztatach z asertywności,
autoprezentacji;
o) Usługi, mające na celu
wzmocnienie więzi rodzinnych przy
jednoczesnym rozwoju wiedzy lub
kształtowaniu postaw, służących
polepszeniu funkcjonowania
rodziny;
p) Wspieranie organizacji pomocy
sąsiedzkiej, usług wolontariackich
dla rodzin wykluczonych bądź
zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
q) Usługi, mające na celu
propagowanie i kształtowanie
właściwych postaw członków rodzin
wykluczonych bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w
szczególności dotkniętych
problemami uzależnienia,
problemami adaptacyjnymi po
opuszczeniu zakładu karnego,
bezdomności, polegające na
organizacji spotkań z osobami,
którym udało się przezwyciężyć te
problemy.
r) Usługi wolontariackie przez lub na
rzecz rodzin wykluczonych lub

45

zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
s) Usługi opiekuńcze/asystenckie
dla osób starszych/osób z
niepełnosprawnościami, m.in.
opiekun dzienny, asystent osoby
potrzebującej wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu,
wolontariat opiekuńczy, punkty
opieki dziennej (kluby seniora „mini
świetlice”, dzienne domy pomocy,
środowiskowe domy samopomocy)
ułatwienie dostępu do sprzętu
pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego
poprzez możliwość wypożyczania
go;
t) Usługi asystenckie dla osób z
niepełnosprawnościami mające na
celu wspieranie osób z
niepełnosprawnościami w
wykonywaniu podstawowych
czynności dnia codziennego,
niezbędnych do aktywnego
funkcjonowania społecznego (np.
wsparcie w przemieszczaniu się
m.in. do lekarza, do punktów
usługowych i innych miejsc
publicznych oraz asysta w tych
miejscach);
u) Usługi opiekuńczo wychowawcze dla dzieci i młodzieży
(m.in. świetlice, świetlice
środowiskowe, w tym z programem
socjoterapeutycznym, kluby
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środowiskowe, grupy zabawowe)
wraz z zapewnieniem organizacji
czasu, możliwości rozwoju
osobistego oraz rozwijania
zainteresowań);
v) Usługi wzmacniające więzi
społeczne i przeciwdziałające
społecznej izolacji np. terapia
małżeńska i rodzinna, wczesne
wsparcie w przypadku stanów
depresyjnych i naruszenia
równowagi psychicznej).
2. 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).*
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*Typ projektu nr 2 może być
realizowany jedynie w połączeniu z
typem projektu nr 1.

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
Ułatwienie dostępu do usług społecznych,
w tym integracja ze środowiskiem lokalnym
– projekt ZIT Ełk

sierpień 2020

1. Realizacja zintegrowanych usług
społecznych skierowanych do osób
lub rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej,
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, z
zastosowaniem co najmniej trzech
różnych form wsparcia (na
podstawie indywidualnej diagnozy),
przez np.:
a) Poradnictwo specjalistyczne, w
szczególności prawne,
psychologiczne i rodzinne dla osób
lub rodzin, które mają trudności lub
wykazują potrzebę wsparcia w
rozwiązywaniu swoich problemów
życiowych;
b) Wsparcie w rozwiązywaniu
problemów rodzinnych za pomocą
metod bazujących na wykorzystaniu
potencjału i zasobów tkwiących w
rodzinie m.in. poprzez zastosowanie
KGR, TSR, mediacji;
c) Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu
problemów opiekuńczowychowawczych, zmierzające do
świadomego i odpowiedzialnego
podejmowania i realizacji funkcji
wynikających z rodzicielstwa (udział
w zajęciach

3 800 000,00 zł
(892 710,32 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ROPS

48

edukacyjnych/warsztatach/
poradnictwie, m.in. szkoła dla
rodziców, zajęcia z wychowania bez
przemocy, poradnictwo w zakresie
problemów opiekuńczowychowawczych, edukacja w
zakresie opieki nad osobami
potrzebującymi wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu tj.
starszymi czy niepełnosprawnymi,
edukacja przyszłych rodziców);
d) Wzmacnianie środowiskowych
form wsparcia rodzin
przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych (m.in. asystent
rodziny, konsultant rodziny, rodziny
wspierające, lokalne grupy wsparcia
rodziny, mediator, itp.);
e) Organizacja i wsparcie grup
samopomocowych, grup wsparcia i
klubów dla rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym
(borykających się z różnymi
problemami m.in.: przemocą w
rodzinie, uzależnieniami,
bezradnością opiekuńczowychowawczą,
niepełnosprawnością), w tym koszty
związane z zatrudnieniem osoby
prowadzącej klub lub grupę;
f) Wspieranie funkcjonujących
rodzinnych form pieczy zastępczej
oraz usamodzielniania się osób
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objętych pieczą zastępczą, z
uwzględnieniem sytuacji
problemowej, jak również
podejmowanie działań na rzecz
zapobiegania umieszczaniu dzieci w
pieczy zastępczej oraz umożliwienia
dzieciom będących w pieczy
zastępczej powrotu do rodzin
biologicznych, (m.in. koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej);
g) Wsparcie ofiar przemocy
domowej i/lub programy
korekcyjno-edukacyjne dla
sprawców przemocy m.in.
poradnictwo specjalistyczne;
h) Usługi wspierające prawidłowe
funkcjonowanie rodziny i
przyczyniające się do podniesienia
jakości codziennego życia;
i) Usługi wspierające rodziny, w
których są osoby z
niepełnosprawnością, w tym z
zaburzeniami psychicznymi / osoby
starsze (np. warsztaty podnoszące
umiejętności
pielęgnacyjne/opiekuńcze,
warsztaty prowadzące do nabycia
umiejętności i kompetencji
społecznych, usługi osoby
asystującej osobie potrzebującej
wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu/osobie z
niepełnosprawnościami, usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania
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lub specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi);
j) Asystentura i/lub wsparcie coacha
dla osób opuszczających zakłady
karne, osób bezdomnych
powracających do rodziny;
k) Finansowanie pobytu w
mieszkaniach treningowych na
okres procesu usamodzielniania (w
szczególności w rodzinach z
problemem przemocy, uzależnień,
dla osób z niepełnosprawnością,
opuszczających zakłady karne i
placówki opiekuńczowychowawcze, zagrożonych
eksmisją, eksmitowanych);
l) Finansowanie pobytu w
mieszkaniach wspieranych dla osób
z niepełnosprawnościami/osób
potrzebujących wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu w
przypadku potrzeby opieki w
zastępstwie za opiekunów
faktycznych (wyłącznie jako
element wsparcia i pod warunkiem
zagwarantowania kompleksowości
usługi asystenckiej);
m) Wykorzystanie nowoczesnych
technologii informacyjnokomunikacyjnych – np. teleopieki,
systemów przywoławczych
(wyłącznie jako element wsparcia i
pod warunkiem zagwarantowania
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kompleksowości usługi
opiekuńczej);
n) Wsparcie umiejętności
społecznych rodzin wykluczonych
bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym m.in. poprzez udział w
treningach psychospołecznych,
warsztatach z asertywności,
autoprezentacji;
o) Usługi, mające na celu
wzmocnienie więzi rodzinnych przy
jednoczesnym rozwoju wiedzy lub
kształtowaniu postaw, służących
polepszeniu funkcjonowania
rodziny;
p) Wspieranie organizacji pomocy
sąsiedzkiej, usług wolontariackich
dla rodzin wykluczonych bądź
zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
q) Usługi, mające na celu
propagowanie i kształtowanie
właściwych postaw członków rodzin
wykluczonych bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w
szczególności dotkniętych
problemami uzależnienia,
problemami adaptacyjnymi po
opuszczeniu zakładu karnego,
bezdomności, polegające na
organizacji spotkań z osobami,
którym udało się przezwyciężyć te
problemy;
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r) Usługi wolontariackie przez lub na
rzecz rodzin wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
s) Usługi opiekuńcze/asystenckie
dla osób starszych/osób z
niepełnosprawnościami, m.in.
opiekun dzienny, asystent osoby
potrzebującej wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu,
wolontariat opiekuńczy, punkty
opieki dziennej (kluby seniora „mini
świetlice”, dzienne domy pomocy,
środowiskowe domy samopomocy)
ułatwienie dostępu do sprzętu
pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego
poprzez możliwość wypożyczania
go;
t) Usługi asystenckie dla osób z
niepełnosprawnościami mające na
celu wspieranie osób z
niepełnosprawnościami w
wykonywaniu podstawowych
czynności dnia codziennego,
niezbędnych do aktywnego
funkcjonowania społecznego (np.
wsparcie w przemieszczaniu się
m.in. do lekarza, do punktów
usługowych i innych miejsc
publicznych oraz asysta w tych
miejscach);
u) Usługi opiekuńczo wychowawcze dla dzieci i młodzieży
(m.in. świetlice, świetlice
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środowiskowe, w tym z programem
socjoterapeutycznym, kluby
środowiskowe, grupy zabawowe)
wraz z zapewnieniem organizacji
czasu, możliwości rozwoju
osobistego oraz rozwijania
zainteresowań);
v) Usługi wzmacniające więzi
społeczne i przeciwdziałające
społecznej izolacji np. terapia
małżeńska i rodzinna, wczesne
wsparcie w przypadku stanów
depresyjnych i naruszenia
równowagi psychicznej).
2. 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).
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*Typ projektu nr 2 może być
realizowany jedynie w połączeniu z
typem projektu nr 1.
Preferowane będą projekty
stanowiące element
zintegrowanego przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego wynikającego z
lokalnych planów rewitalizacji
miast.
Możliwość wspierania rozwoju
zintegrowanych usług społecznych i
zdrowotnych.
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
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

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 11.3.1 w roku 2020

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

Wykaz skrótów:
FS - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
IF - Instrumenty Finansowe
IP - Instytucja Pośrednicząca
KT WiM - Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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ROPS - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
EFRR - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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