Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
na 2016 rok1
wersja z dnia 24 listopada 2015 r.

Numer i nazwa
Priorytetu/Działania/Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typ projektów mogących uzyskać
dofinansowanie

OŚ PRIORYTETOWA 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR
Działanie 1.1
Nowoczesna infrastruktura badawcza
a
publicznych jednostek naukowych

a

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.

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

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów w ramach
konkursu – kwota
dofinansowania
publicznego w
2
złotówkach (euro)

Instytucja
ogłaszająca konkurs

Dodatkowe
informacje

Działanie 1.2
Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.1
Działalność B+R przedsiębiorstw

Możliwości ogłoszenia
naboru zostaną
zweryfikowane po
wyborze Instytucji
Pośredniczącej

Działanie 1.2
Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.2
Współpraca biznesu z nauką

Możliwości ogłoszenia
naboru zostaną
zweryfikowane po
wyborze Instytucji
Pośredniczącej

Działanie 1.2
Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.3
Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji

wrzesień 2016

Przygotowanie, rozwój, dostosowanie
oferty usług ośrodka innowacji do
potrzeb odbiorców na rzecz rozwoju
inteligentnych specjalizacji
województwa warmińsko-mazurskiego
(w tym uzupełniająco jako element
projektu przygotowanie personelu do
świadczenia nowych/zmodyfikowanych
usług oraz działania promocyjne na
rzecz ich upowszechnienia).
Inwestycje w infrastrukturę (laboratoria,
sprzęt, urządzenia itp.) na potrzeby
świadczenia nowych usług skierowanych
na rozwój inteligentnych specjalizacji, w
tym również na potrzeby tworzenia
przestrzeni do funkcjonowania firm
technologicznych (o ile stwierdzono
zapotrzebowanie, które nie może zostać
zaspokojone z użyciem aktualnych
zasobów beneficjenta).

42 699 000,00 zł
(10 000 000,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
3
ZPRR (EFRR)

2

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

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.

Możliwości ogłoszenia
naboru zostaną
zweryfikowane po
wyborze Instytucji
Pośredniczącej
Możliwości ogłoszenia
naboru zostaną
zweryfikowane po
zakończeniu badania
pn. „Analiza opcji
wdrożeniowych (…)”

Działanie 1.3
Przedsiębiorczość (Wsparcie
przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.3
Fundusz na rozwój nowych firm (IF)
Utworzenie nowej lub dostosowanie
istniejącej infrastruktury terenów
na rzecz rozwoju gospodarczego.

Działanie 1.3
Przedsiębiorczość (Wsparcie
przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.4
Tereny inwestycyjne

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

Uporządkowanie i przygotowanie
terenów inwestycyjnych w celu nadania
im nowych funkcji gospodarczych.
czerwiec 2016

marzec 2016

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
(infrastruktura wodno-kanalizacyjna,
telekomunikacyjna, energetyczna,
gazowa), budowa lub modernizacja
układu komunikacyjnego dla terenu
inwestycyjnego (wewnętrzna
infrastruktura drogowa, wewnętrzna
infrastruktura kolejowa).
Zakup przez beneficjenta usług, które
przyczynią się do wzmocnienia pozycji
konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub
jego rozwoju, w tym:
usług doradczych i szkoleniowych

53 763 630,30 zł
(12 591 309,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

28 714 302,64 zł
(6 724 818,53 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie

3

zwiększających zdolność MŚP do
budowania oraz wzrostu przewagi
konkurencyjnej na rynku (usługi o
wartości min. 70.000 PLN);

ZPRR (EFRR)

usług związanych z
internacjonalizacją firmy, tj. usługi
doradcze, informacyjne,
organizacja udziału
przedsiębiorstwa w
międzynarodowych targach,
wyjazdach biznesowych, misjach
gospodarczych (bez ograniczenia
wartości ww. usług).
Działanie 1.3
Przedsiębiorczość (Wsparcie
przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.6
Nowoczesne usługi instytucji otoczenia
b
biznesu

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.

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

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.

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

Możliwości ogłoszenia
naboru zostaną
zweryfikowane
po wyborze Instytucji
Pośredniczącej

b

(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 1.4
Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.3
Technologie informacyjno-komunikacyjne w
działalności MŚP
Działanie 1.4
Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.4
Internacjonalizacja MŚP
Działanie 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.1
Wdrożenie wyników prac B+R
Działanie 1.5
Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.2
Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa
regionu
Działanie 1.5
Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.3
Nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny
(IF)
Działanie 1.5
Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.4
Rozwój produktów i usług opartych na TIK
(IF)

Możliwości ogłoszenia
naboru zostaną
zweryfikowane po
wyborze Instytucji
Pośredniczącej
Możliwości ogłoszenia
naboru zostaną
zweryfikowane po
wyborze Instytucji
Pośredniczącej
Możliwości ogłoszenia
naboru zostaną
zweryfikowane po
wyborze Instytucji
Pośredniczącej
Możliwości ogłoszenia
naboru zostaną
zweryfikowane po
wyborze Instytucji
Pośredniczącej
Możliwości ogłoszenia
naboru zostaną
zweryfikowane po
zakończeniu badania
pn. „Analiza opcji
wdrożeniowych (…)”
Możliwości ogłoszenia
naboru zostaną
zweryfikowane po
zakończeniu badania
pn. „Analiza opcji
wdrożeniowych (…)”
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Działanie 1.5
Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.5
Innowacje produktowe i procesowe (IF)

Możliwości ogłoszenia
naboru zostaną
zweryfikowane po
zakończeniu badania
pn. „Analiza opcji
wdrożeniowych (…)”

OŚ PRIORYTETOWA 2 KADRY DLA GOSPODARKI

Działanie 2.1
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej

marzec 2016

-

Tworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego.

-

Dofinansowanie udziału dzieci w
edukacji przedszkolnej.
Wspieranie kompetencji kluczowych
dzieci w zakresie porozumiewania się w
językach obcych oraz kompetencji
społecznych, inicjatywności,
przedsiębiorczości i kreatywności.

-

-

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

kwiecień 2016

-

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

17 619 251,44 PLN
(4 126 385,03 euro)

31 155 271,16 PLN
(7 296 487,31 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
FS

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
FS

6

kompetencji informatycznych.

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

marzec 2016

c

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

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

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.

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

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.

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

luty 2016

Przygotowanie i realizacja wysokiej
jakości usług poradnictwa edukacyjnozawodowego w szkołach i placówkach
prowadzących kształcenie zawodowe
obejmujące:

4 950 707,37 zł
(1 159 443,40 euro)

5 412 300,17 zł
(1 267 547,29 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
FS

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
FS

Termin uzależniony od przyjęcia Strategii ZIT.
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uzyskiwanie kwalifikacji doradców
edukacyjno-zawodowych przez
osoby realizujące zadania z zakresu
doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach i
placówkach, które nie posiadają
kwalifikacji z tego zakresu oraz
podnoszenie kwalifikacji doradców
edukacyjno-zawodowych,
realizujących zadania z zakresu
doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach;
tworzenie Szkolnych Punktów
Informacji i Kariery (SPInKa);
zewnętrzne wsparcie szkół w
obszarze doradztwa edukacyjnozawodowego.
-

Tworzenie i/lub rozwój
ukierunkowanych branżowo centrów

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

kształcenia zawodowego i
ustawicznego lub innych jednostek
organizacyjnych realizujących tego
samego typu zadania odbywa się w
szczególności poprzez:
marzec 2016

przygotowanie szkół i placówek
systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe do
pełnienia funkcji CKZiU lub innego
zespołu realizującego zadania
zbieżne z zadaniami CKZiU dla
określonej branży;

2 613 947,38 zł
(612 180,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
FS

wsparcie realizacji zadań dla
określonych branż przez CKZiU lub

8

inne zespoły realizujące zadania
zbieżne z zadaniami CKZiU.
Działania wymienione w ppkt. 1
będą stanowiły wyłącznie
uzupełnienie działań
przewidzianych w ppkt.2
Konkurs
dedykowany
rozwojowi
inteligentnej specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego: żywność wysokiej
jakości.
- Tworzenie i/lub rozwój
ukierunkowanych branżowo centrów
kształcenia zawodowego i
ustawicznego lub innych jednostek
organizacyjnych realizujących tego
samego typu zadania odbywa się w
szczególności poprzez:

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

marzec 2016

przygotowanie szkół i placówek
systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe do
pełnienia funkcji CKZiU lub innego
zespołu realizującego zadania
zbieżne z zadaniami CKZiU dla
określonej branży;

2 613 947,38 zł
(612 180,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
FS

wsparcie realizacji zadań dla
określonych branż przez CKZiU lub
inne zespoły realizujące zadania
zbieżne z zadaniami CKZiU.
Działania wymienione w ppkt. 1
będą stanowiły wyłącznie
uzupełnienie działań
przewidzianych w ppkt.2
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Konkurs
dedykowany
inteligentnej specjalizacji
warmińsko-mazurskiego:
meblarstwo.
-

rozwojowi
województwa
drewno
i

Tworzenie i/lub rozwój
ukierunkowanych branżowo centrów
kształcenia zawodowego i
ustawicznego lub innych jednostek
organizacyjnych realizujących tego
samego typu zadania odbywa się w
szczególności poprzez:

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

marzec 2016

przygotowanie szkół i placówek
systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe do
pełnienia funkcji CKZiU lub innego
zespołu realizującego zadania
zbieżne z zadaniami CKZiU dla
określonej branży;
wsparcie realizacji zadań dla
określonych branż przez CKZiU lub
inne zespoły realizujące zadania
zbieżne z zadaniami CKZiU.
Działania wymienione w ppkt. 1
będą stanowiły wyłącznie
uzupełnienie działań
przewidzianych w ppkt.2

2 613 947,38 zł
(612 180,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
FS

Konkurs
dedykowany
rozwojowi
inteligentnej specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego: ekonomia wody.
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-

Tworzenie i/lub rozwój
ukierunkowanych branżowo centrów
kształcenia zawodowego i
ustawicznego lub innych jednostek
organizacyjnych realizujących tego
samego typu zadania odbywa się w
szczególności poprzez:

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

przygotowanie szkół i placówek
systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe do
pełnienia funkcji CKZiU lub innego
zespołu realizującego zadania
zbieżne z zadaniami CKZiU dla
określonej branży;
marzec 2016

wsparcie realizacji zadań dla
określonych branż przez CKZiU lub
inne zespoły realizujące zadania
zbieżne z zadaniami CKZiU.
Działania wymienione w ppkt. 1
będą stanowiły wyłącznie
uzupełnienie działań
przewidzianych w ppkt.2

2 613 947,38 zł
(612 180,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
FS

Konkurs dedykowany wspieraniu branż
służących
rozwojowi
inteligentnych
specjalizacji województwa warmińsko mazurskiego w zakresie produkcji i obsługi
specjalistycznych maszyn i urządzeń.
Działanie 2.4
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie 2.4.1
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe

maj 2016

Programy współpracy szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe z
otoczeniem społeczno-gospodarczym
(pracodawcami/ organizacjami

51 796 664,01 zł
(12 130 650,37 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie

11

pracodawców, przedsiębiorcami/
organizacjami przedsiębiorców,
instytucjami rynku pracy, uczelniami
wyższymi).
W ramach programu współpracy szkół i
placówek prowadzących kształcenie
zawodowe z otoczeniem społecznogospodarczym planuje się realizację dwóch
modeli projektów:

FS

I MODEL PROJEKTU
Model obligatoryjnie zakłada realizację
poniższych działań (a-d):
a) współpracę szkół i placówek
kształcenia zawodowego z
pracodawcami lub przedsiębiorcami
w odniesieniu do ich zapotrzebowania
na stażystów/praktykantów
uwzględniające niezbędne kwalifikacje
oraz umiejętności ucznia/słuchacza,
które zostaną wykorzystane podczas
realizacji stażu/praktyki;
b) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod
kątem uzupełnienia jego kwalifikacji
i umiejętności zawodowych oraz
kompetencji miękkich ułatwiających
wejście na rynek pracy/kontynuację
nauki;
c)

wyposażenie ucznia/słuchacza w:
dodatkowe kwalifikacje/umiejętności
zawodowe oraz jeżeli zachodzi
potrzeba w miękkie kompetencje
pracownicze. Ww.
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kwalifikacje/umiejętności zostaną
uzyskane w trakcie kursów/szkoleń
powiązanych z profilem kształcenia,
wybranych przy udziale pracodawców
lub przedsiębiorców, tak aby
efektywnie wykorzystać je podczas
zorganizowanego stażu/praktyki;
d) realizacja
kształcenia praktycznego
(staże/praktyki) dla uczniów/słuchaczy
w rzeczywistych warunkach pracy.
We wskazanym modelu istnieje również
możliwość uzupełnienia ww. działań
o tworzenie klas patronackich i/lub
realizację kursów przygotowawczych
(dla
uczniów/słuchaczy)
na
studia
we współpracy ze szkołami wyższymi.
II MODEL PROJEKTU

Model zakłada realizację obligatoryjnych
działań
zawartych
w
Modelu
I
uzupełnionych o wsparcie na rzecz
doskonalenia umiejętności i kompetencji
zawodowych
nauczycieli
kształcenia
zawodowego
oraz
instruktorów
praktycznej nauki zawodu, (np. kursy
kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące
w
zakresie
tematyki
związanej
z
nauczanym
zawodem,
studia
podyplomowe
przygotowujące
do wykonywania zawodu nauczyciela
przedmiotów
zawodowych
albo
obejmujących
zakresem
tematykę
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związaną
z
nauczanym
zawodem,
programy walidacji i certyfikacji wiedzy,
umiejętności i kompetencji niezbędnych
w
pracy
dydaktycznej,
nadawanie
uprawnień egzaminatora w zawodzie
instruktorom praktycznej nauki zawodu
na terenie przedsiębiorstw), w tym
obligatoryjnie
staże
lub
praktyki
w przedsiębiorstwach.
We wskazanym modelu istnieje również
możliwość uzupełnienia ww. działań
o tworzenie klas patronackich i/lub
realizację kursów przygotowawczych (dla
uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy
ze szkołami wyższymi.

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

d

luty/marzec 2016

d

- Programy współpracy szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe z
otoczeniem społeczno-gospodarczym
(pracodawcami/ organizacjami
pracodawców, przedsiębiorcami/
organizacjami przedsiębiorców,
instytucjami rynku pracy, uczelniami
wyższymi).
W ramach programu współpracy szkół i
placówek prowadzących kształcenie
zawodowe z otoczeniem społecznogospodarczym planuje się realizację trzech
modeli projektów:

9 380 312,74 zł
(2 196 846,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
FS

Termin uzależniony od przyjęcia Strategii ZIT.
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I MODEL PROJEKTU
Model obligatoryjnie zakłada realizację
poniższych działań (a-d):
a) współpracę szkół i placówek
kształcenia zawodowego z
pracodawcami lub przedsiębiorcami
w odniesieniu do ich zapotrzebowania
na stażystów/praktykantów
uwzględniające niezbędne kwalifikacje
oraz umiejętności ucznia/słuchacza,
które zostaną wykorzystane podczas
realizacji stażu/praktyki;
b) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod
kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i
umiejętności zawodowych oraz
kompetencji miękkich ułatwiających
wejście na rynek pracy/kontynuację
nauki;
c)

wyposażenie ucznia/słuchacza w:
dodatkowe kwalifikacje/umiejętności
zawodowe oraz jeżeli zachodzi
potrzeba w miękkie kompetencje
pracownicze. Ww.
kwalifikacje/umiejętności zostaną
uzyskane w trakcie kursów/szkoleń
powiązanych z profilem kształcenia,
wybranych przy udziale pracodawców
lub przedsiębiorców ,tak aby
efektywnie wykorzystać je podczas
zorganizowanego stażu/praktyki.
d) realizacja kształcenia praktycznego
(staże/praktyki) dla uczniów/słuchaczy
w rzeczywistych warunkach pracy.
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We wskazanym modelu istnieje również
możliwość uzupełnienia ww. działań
o tworzenie klas patronackich i/lub
realizację kursów przygotowawczych
(dla
uczniów/słuchaczy)
na
studia
we współpracy ze szkołami wyższymi.
II MODEL PROJEKTU
Model zakłada realizację obligatoryjnych
działań
zawartych
w
Modelu
I
uzupełnionych o wsparcie na rzecz
doskonalenia umiejętności i kompetencji
zawodowych
nauczycieli
kształcenia
zawodowego
oraz
instruktorów
praktycznej nauki zawodu, (np. kursy
kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące
w
zakresie
tematyki
związanej
z
nauczanym
zawodem,
studia
podyplomowe
przygotowujące
do
wykonywania
zawodu
nauczyciela
przedmiotów
zawodowych
albo
obejmujących
zakresem
tematykę
związaną
z
nauczanym
zawodem,
programy walidacji i certyfikacji wiedzy,
umiejętności i kompetencji niezbędnych
w
pracy
dydaktycznej,
nadawanie
uprawnień egzaminatora w zawodzie
instruktorom praktycznej nauki zawodu na
terenie
przedsiębiorstw),
w
tym
obligatoryjnie staże lub praktyki w
przedsiębiorstwach.
We wskazanym modelu istnieje również
możliwość uzupełnienia ww. działań o
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tworzenie
klas
patronackich
i/lub
realizację kursów przygotowawczych (dla
uczniów/słuchaczy)
na
studia
we
współpracy ze szkołami wyższymi.
III MODEL PROJEKTU
Model zakłada doposażenie bazy
dydaktycznej szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe przy
jednoczesnym:
a)

wprowadzeniu nowego
zawodu/nowych zawodów na użytek
specyficznych zdiagnozowanych
potrzeb firm z regionu (szczególnie w
obszarach inteligentnych specjalizacji)
i/lub
b) zmodernizowaniu/dopasowaniu
metod i treści kształcenia i szkolenia
do zapotrzebowania rynku pracy.
Przedmiotowy model zakłada również
wsparcie
na
rzecz
doskonalenia
umiejętności i kompetencji zawodowych
nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu
(np. kursy kwalifikacyjne lub szkolenia
doskonalące
w
zakresie
tematyki
związanej z nauczanym zawodem, studia
podyplomowe
przygotowujące
do
wykonywania
zawodu
nauczyciela
przedmiotów
zawodowych
albo
obejmujących
zakresem
tematykę
związaną
z
nauczanym
zawodem,
programy walidacji i certyfikacji wiedzy,

17

umiejętności i kompetencji niezbędnych w
pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień
egzaminatora w zawodzie instruktorom
praktycznej nauki zawodu na terenie
przedsiębiorstw), w tym obligatoryjnie
staże lub praktyki w przedsiębiorstwach.
We wskazanym modelu istnieje również
możliwość tworzenia klas patronackich.
•

Preferencje w zakresie
wprowadzania nowych zawodów
będą miały kierunki służące
rozwojowi inteligentnych
specjalizacji województwa.

•

Wprowadzaniu nowych zawodów
winno również towarzyszyć
wygaszanie starych, na których
absolwentów znacząco zmniejsza
się zapotrzebowanie.

OŚ PRIORYTETOWA 3 CYFROWY REGION
Budowa systemów informacji
przestrzennej.
Działanie 3.1
Cyfrowa dostępność informacji sektora
publicznego oraz wysoka jakość e-usług
publicznych

Działanie 3.2
E-zdrowie

Elektroniczne zarządzanie zasobami
informacji sektora publicznego.
sierpień 2016

E-administracja.
Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju
usług opartych o TIK (jako element
uzupełniający projektów wskazanych
powyżej w ramach crossfinancing).
Tworzenie e-usług placówek ochrony
zdrowia.

12 809 700,00 zł
(3 000 000,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

60 471 744,22 zł
(14 162 332,66 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
Warmińsko-
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kwiecień 2016

Mazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

Cyfryzacja dokumentacji medycznej
placówek ochrony zdrowia.
Wprowadzanie systemów
udostępniania zasobów cyfrowych
o zdarzeniach i rejestrów medycznych.
Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju
usług opartych o TIK (jako element
uzupełniający projektów wskazanych
powyżej w ramach crossfinancing).
Tworzenie e-usług placówek ochrony
zdrowia.
Cyfryzacja dokumentacji medycznej
placówek ochrony zdrowia.

lipiec 2016

Wprowadzanie systemów
udostępniania zasobów cyfrowych
o zdarzeniach i rejestrów medycznych.
Wsparcie szkoleniowe w zakresie rozwoju
usług opartych o TIK (jako element
uzupełniający projektów wskazanych
powyżej w ramach crossfinancing).

30 235 872,11 zł
(7 081 166,33 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

OŚ PRIORYTETOWA 4 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Działanie 4.1
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych

- Budowa, rozbudowa oraz przebudowa
infrastruktury (w tym zakup
niezbędnych urządzeń) mające na celu
produkcję energii elektrycznej i/lub
cieplnej z odnawialnych źródeł energii.
luty 2016

- Budowa/modernizacja sieci
dystrybucyjnych umożliwiających
przyłączenie jednostek wytwarzania
energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego realizowane

125 799 356,14 zł
(29 461 897,50 euro)

85 373 108,62 zł
(19 994 170,50 euro)

IP Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
w Olsztynie

Typ projektów może
ulec zmianie po
przyjęciu SZOOP
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przez operatorów systemu
dystrybucyjnego na sieci o niskim i
średnim napięciu (poniżej 110 kV).

Działanie 4.2
Efektywność energetyczna i wykorzystanie
OZE w MŚP

luty 2016

- Modernizacja i rozbudowa linii
produkcyjnych w przedsiębiorstwach
na efektywne energetycznie, w tym
z zastosowaniem OZE.
- Modernizacja instalacji technicznych
w przedsiębiorstwie na efektywne
energetycznie, w tym pod kątem
wykorzystania OZE.
- Głęboka, kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków w
przedsiębiorstwach (definicja
w słowniku terminologicznym) wraz
z wymianą lub modernizacją źródła
energii z uwzględnieniem OZE.
- Zastosowanie energooszczędnych
technologii produkcji (dotyczy energii
elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE.

42 699 000,00 zł
(10 000 000,00 euro)

IP Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
w Olsztynie

Typ projektów może
ulec zmianie po
przyjęciu SZOOP

- Wdrażanie systemów zarządzania
energią w przedsiębiorstwie.
- Zastosowanie technologii/instalacji
odzysku energii cieplnej w procesach
produkcji przemysłowej i/lub produkcji
energii.
Działanie 4.3
Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków
Poddziałanie 4.3.1
Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych

Głęboka kompleksowa modernizacja
budynków w tym:
kwiecień 2016

ocieplenie obiektu, wymiana okien,
drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia
na energooszczędne;
przebudowa systemów grzewczych

149 446 500,00 zł
(35 000 000,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)
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e

(wraz z wymianą źródła ciepła ,
podłączeniem do niego lub
modernizacją przyłącza,
podłączenie do sieci
ciepłowniczej), systemów
wentylacji i klimatyzacji, instalacja
systemów chłodzących, w tym
również OZE.
Instalacja inteligentnych systemów
zarządzania energią w oparciu m.in.
o technologie TIK (wyłącznie jako
element projektów kompleksowej
modernizacji, opisanych powyżej).
Audyt energetyczny realizowany jako
element projektu.
Działanie 4.3
Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków
Poddziałanie 4.3.2
Efektywność energetyczna w budynkach
mieszkalnych
Działanie 4.4
Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie 4.4.1
Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.

październik 2016

Ekomobilny MOF

9 577 851,12 zł
(2 243 109,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

e

(4.3.1) W przypadku wymiany źródeł ciepła wsparcie może być udzielne na inwestycje w kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe, gdy w ich wyniku osiągnięte zostanie znaczne
zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje te muszą przyczyniać się do zmniejszenia CO2 (o co najmniej 30% w przypadku zmiany
spalanego paliwa) i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy nie jest
uzasadnione ekonomicznie podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze. Projekty powinny również być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu
energetycznemu.
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maj 2016

Mobilny MOF (4e)

33 605 129,66 zł
(7 870 238,10 euro)

Działanie 4.4
Zrównoważony transport miejski
Poddziałanie 4.4.2
Mobilny MOF (ZIT Olsztyna)
grudzień 2016

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

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

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

czerwiec 2016

Mobilny MOF (4e)

- Budowa, przebudowa dróg lokalnych
w miejskim obszarze funkcjonalnym
Elbląga.

grudzień 2016

Budowa, przebudowa dróg w obszarach
funkcjonalnych Olsztyna („Mobilny
MOF”), Elbląga i Ełku związanych ze
zrównoważoną mobilnością miejską.

32 578 320,34 zł
(7 629 761,90 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)
Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

8 542 191,14 zł
(2 000 560,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

9 678 710,43 zł
(2 266 730,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.
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Działanie 4.5
Wysokosprawne wytwarzanie energii

sierpień 2016

- Budowa lub przebudowa jednostek
wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji/
trigeneracji.
- Budowa lub przebudowa jednostek
wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji z
OZE.
- Budowa lub przebudowa jednostek
wytwarzania ciepła w wyniku, której
jednostki te zostaną zastąpione
jednostkami wytwarzania energii
w wysokosprawnej kogeneracji/
trigeneracji.

128 097 000,00 zł
(30 000 000,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

- Budowa przyłączeń do sieci
ciepłowniczej i energetycznej, wyłącznie
jako element uzupełniający projektu.
OŚ PRIORYTETOWA 5 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

Działanie 5.1
Gospodarka odpadowa

czerwiec 2016

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

10 687 004,61 zł
(2 502 870,00 euro)

IP Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
w Olsztynie

Typ projektów może
ulec zmianie po
przyjęciu SZOOP.
Rozpoczęcie naboru
uzależnione jest
od przyjęcia
aktualizacji WPGO.
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odzysku i/lub unieszkodliwiania;
składowisk jako elementów zakładu
zagospodarowania odpadów.
- Budowa i modernizacja instalacji do
unieszkodliwiania i/lub odzysku
odpadów niebezpiecznych, o ile wynika
to z WPGO i stanowi element systemu
gospodarowania odpadami w ramach
RGO.
- Tworzenie przez gminy punktów
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, punktów napraw i
przygotowania do ponownego użycia.

Działanie 5.2
Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 5.3
Ochrona różnorodności biologicznej

luty 2016

- Budowa, rozbudowa lub modernizacja
oczyszczalni ścieków komunalnych.
- Budowa, rozbudowa lub modernizacja
instalacji związanych z gospodarką
osadami ściekowymi.
- Budowa i modernizacja systemów
kanalizacji sanitarnej.
- Budowa i modernizacja systemów
zaopatrzenia w wodę (sieci
wodociągowe, ujęcia i stacje
uzdatniania wody), z uwzględnieniem
inteligentnych systemów zarządzania
sieciami wodociągowymi.

luty 2016

- Podniesienie standardu bazy
technicznej i wyposażenia parków
krajobrazowych i rezerwatów przyrody
(w tym położonych na obszarach
NATURA 2000).
- Budowa, przebudowa, modernizacja
placówek oraz prowadzących działania

49 026 870,11 zł
(11 481 971,50 euro)

IP Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
w Olsztynie

Typ projektów może
ulec zmianie po
przyjęciu SZOOP

90 404 387,30 zł
(21 172 483,50 euro)

IP Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
w Olsztynie

Typ projektów może
ulec zmianie po
przyjęciu SZOOP
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z zakresu ekoedukacji.
- Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych
gatunków i siedlisk przyrodniczych,
w tym:
ochrona in-situ lub restytucja
gatunków zagrożonych
wyginięciem;
odtwarzanie siedlisk i kształtowanie
warunków dla ich trwałego
zachowania;
zmniejszenie presji na gatunki i
siedliska m.in. poprzez ograniczanie
dostępu do ostoi wybranych
gatunków, właściwe
ukierunkowanie ruchu
turystycznego ochrona ex-situ lub
wprowadzenie gatunków
zagrożonych wyginięciem do
siedlisk zastępczych.
- Tworzenie miejsc ochrony
różnorodności biologicznej na obszarach
miejskich i pozamiejskich w oparciu
o gatunki rodzime, np. banki genowe,
rewaloryzacja i rewitalizacja parków
miejskich, ogrody botaniczne, Eko-parki,
kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień
przydrożnych (w przypadku
kształtowania i pielęgnacji zadrzewień
przydrożnych - pod warunkiem pokrycia
ich formami ochrony przyrody).
- Realizacja zadań służących ochronie i
osiągnięciu co najmniej dobrego stanu
jednolitych części wód jezior, m.in.
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poprzez ich rekultywację (w pierwszej
kolejności w powiązaniu z funkcją
uzdrowiskową województwa).

Działanie 5.4
Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem
Poddziałanie 5.4.1
Bezpieczeństwo Warmii i Mazur
Działanie 5.4
Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem
Poddziałanie 5.4.2
Bezpieczny MOF

marzec 2016

- Wyposażenie i wzmocnienie służb
ratowniczych.

7 667 365,49 zł
(1 795 678,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

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

marzec 2016

Dziedzictwo kulturowe

42 699 000 zł
(10 000 000 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

5 977 860 zł
(1 400 000 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.

wrzesień 2016

Inwestycje w instytucje kultury
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Działanie 6.2.
Dziedzictwo naturalne
Poddziałanie 6.2.1
Infrastruktura uzdrowiskowa
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

czerwiec 2016

Rozwój publicznie dostępnej
podstawowej infrastruktury
uzdrowiskowej.

81 128 100 zł
(19 000 000 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

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

wrzesień 2016

Efektywne wykorzystanie zasobów

42 699 000 zł
(10 000 000 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

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.

marzec 2016

Mobilny MOF (7b)

52 243 500,17 zł
(12 235 298,29 euro)

październik 2016

Mobilny MOF (7b)

5 357 707,84 zł
(1 254 761,90 euro)

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

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)
Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

27

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

grudzień 2016

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

kwiecień 2016

Działanie 7.3
Infrastruktura kolejowa

- Budowa, przebudowa dróg lokalnych
w miejskim obszarze funkcjonalnym
Elbląga.

Zgodnie ze strategią ZIT bis Ełku.

6 547 178 58 zł
(1 533 333,00 euro)

14 944 650,00 zł
(3 500 000,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)
Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

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

OŚ PRIORYTETOWA 8 OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI
Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące
wszystkich aspektów rewitalizacji danego
obszaru obejmujące m.in.:

Działanie 8.1.
Rewitalizacja obszarów miejskich

czerwiec 2016

uporządkowanie i zagospodarowanie
zdegradowanych przestrzeni
publicznych (przebudowa, remont lub
modernizacja) w celu przywrócenia lub
nadania im nowych funkcji użytkowych:
społecznych, gospodarczych,
turystycznych lub kulturalnych,
ukierunkowane na podniesienie
atrakcyjności społecznej oraz
nadawanie walorów funkcjonalnych i
estetycznych tym przestrzeniom z
uwzględnieniem ich regionalnej
tożsamości;

85 398 000,00 zł
(20 000 000,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)
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kompleksowe projekty obejmujące
rekultywację zdegradowanych
obszarów wraz z przebudową,
modernizacją oraz adaptacją
istniejących zdegradowanych obiektów;
budowa lub przebudowa dróg
przyczyniających się do gospodarczej
i fizycznej rewitalizacji i regeneracji
obszarów miejskich lub miejskich
obszarów funkcjonalnych;
działania prowadzące do ożywienia
gospodarczego rewitalizowanych
obszarów (np. zagospodarowanie
przestrzeni na cele gospodarcze).
Rozwój terenów zielonych - wyłącznie jako
element zapewniający spójność
kompleksowych projektów rewitalizacyjnych
będący uzupełnieniem szerszego projektu.
Działanie 8.2.
Rewitalizacja miejskiego obszaru
funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.

-

Działanie 8.3.
Rewitalizacja miejskiego obszaru
funkcjonalnego Ełku - ZIT bis

sierpień 2016

-

-

Wspieranie nadawania i przywracania
funkcji społecznych (w tym kulturalnych,
edukacyjnych i rekreacyjnych),
gospodarczych zdegradowanym
obszarom miejskim.
Rewaloryzacja/ modernizacja/ adaptacja
istniejącej zabudowy, wyjątkowo w
uzasadnionych wypadkach odtwarzanie
historycznej zabudowy.

9 991 566,00 zł
(2 340 000,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

Zagospodarowanie/ rozwój przestrzeni
publicznych – przedsięwzięcia
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-

ukierunkowane na podniesienie
atrakcyjności społecznej oraz nadawanie
walorów funkcjonalnych i estetycznych
tym przestrzeniom z uwzględnieniem
ich regionalnej tożsamości.
Budowa, przebudowa dróg
przyczyniających się do gospodarczej i
fizycznej rewitalizacji i regeneracji
obszarów miejskich lub miejskich
obszarów funkcjonalnych (jako element
lokalnego/ponadlokalnego planu
rewitalizacji).

OŚ PRIORYTETOWA 9 DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Działanie 9.1
Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.1
Rozwój specjalistycznych usług medycznych

grudzień 2016

Infrastruktura ochrony zdrowia

21 349 500 zł
(5 000 000 euro)

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

grudzień 2016

Infrastruktura ochrony zdrowia

46 418 142,68 zł
(10 871 014 euro)

Działanie 9.2
Infrastruktura socjalna

wrzesień 2016

Infrastruktura socjalna

21 349 500 zł
(5 000 000 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)
Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)
Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)
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Działanie 9.3
Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 9.3.1
Infrastruktura kształcenia zawodowego

maj 2016

Inwestycje w szkolnictwo zawodowe

21 349 500 zł
(5 000 000 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ZPRR (EFRR)

Działanie 9.3
Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 9.3.2
Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.

Działanie 9.3
Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 9.3.3
Instytucje popularyzujące naukę i innowacje

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

Działanie 9.3
Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 9.3.4
Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.

Działanie 9.3
Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 9.3.5
Infrastruktura edukacji przedszkolnej

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.

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

Działanie 10.2
Aktywizacja zawodowa osób pozostających
bez zatrudnienia - projekty konkursowe

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

maj 2016

- Pomoc w aktywnym poszukiwaniu
pracy.
- Działania na rzecz zdobywania lub

17 000 000,52 zł
(3 981 358,00 euro)

IP Wojewódzki
Urząd Pracy
w Olsztynie

Z typów projektów
wyłączono w 2016 r.
wdrażanie
ukierunkowanych
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/i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
oraz ich lepszego dopasowania do
potrzeb rynku pracy.
- Pomoc w zdobyciu doświadczenia
zawodowego.
- Wsparcie formy zatrudnienia
wspomaganego.
- Inne działania określone w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.

Działanie 10.3
Rozwój samozatrudnienia

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

październik 2016

marzec 2016

- 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.
- Wspieranie usług opieki nad dziećmi
do 3 roku życia (np. W żłobkach, klubach
dziecięcych, u dziennych opiekunów
lub niań).
- Wspieranie aktywizacji zawodowej osób
wchodzących bądź powracających na
rynek pracy po urlopach
macierzyńskich, rodzicielskich oraz
wychowawczych.

schematów
mobilności
transnarodowej
(USMT) EURES
zdiagnozowanych
na podstawie analiz
społecznogospodarczych
regionu.
Zaplanowano
organizację
3 równoczesnych
konkursów
dla 3 subregionów
województwa.

21 999 997,92 zł
(5 152 345,00 euro)

9 000 001,28 zł
(2 107 778,00 euro)

IP Wojewódzki
Urząd Pracy
w Olsztynie

IP Wojewódzki
Urząd Pracy
w Olsztynie

Zaplanowano
organizację
7 równoczesnych
konkursów
dla 7 obszarów
województwa.

Zaplanowano
organizację
3 równoczesnych
konkursów
dla 3 subregionów
województwa.
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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

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.

luty 2016

- Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw
MŚP i ich pracowników świadczone
w oparciu o podejście popytowe.
- Wsparcie usług adresowanych
do przedsiębiorstw z sektora MŚP
przechodzących procesy
restrukturyzacyjne i modernizacyjne
oraz ich pracowników ukierunkowane
na dostosowanie się do zmian
gospodarczych, w tym m.in. wsparcie
doradczo-szkoleniowe dla właścicieli,
kadry zarządzającej przedsiębiorstw
wspomagające procesy zmiany.

listopad 2016

- Realizacja programów profilaktycznych
opracowanych na szczeblu krajowym
pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia
w zakresie raka szyjki macicy, w tym
działania zwiększające zgłaszalność
na badania profilaktyczne.

luty 2016

- Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia
osób zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym z
wykorzystaniem instrumentów
aktywnej integracji o charakterze:
a) Społecznym, których celem jest
przywrócenie lub wzmocnienie
kompetencji społecznych,

48 037 078,68 zł
(11 250 164,80 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
FS

2 120 329,86 zł
(496 576,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ROPS

15 121 470,83 zł
(3 541 411,00 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
Poddziałanie 11.1.1
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
wykluczonych oraz zagrożonych
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wykluczeniem społecznym – projekty
konkursowe

zaradności, samodzielności i
aktywności społecznej
realizowanym poprzez m.in.
organizację i finansowanie:
zajęć umożliwiających
rozwijanie umiejętności i
kompetencji społecznych;
poradnictwa;

Skierowany w 100%
do uczestników
będących osobami z
niepełnosprawnościa
mi

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.
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
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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;

-

c)

praktyk zawodowych;
uczestnictwa w zajęciach CIS,
KIS lub reintegracji zawodowej
u pracodawcy.
Edukacyjnym, których celem jest
wzrost poziomu wykształcenia lub
jego dostosowanie do potrzeb
rynku pracy realizowanym poprzez
m.in. skierowanie i sfinansowanie:
-

zajęć szkolnych związanych
z uzupełnieniem wykształcenia
lub zajęć w ramach kształcenia
ustawicznego, mających
na celu uzyskanie zawodu lub
przygotowania zawodowego;
- zajęć w ramach podnoszenia
kluczowych kompetencji
o charakterze zawodowym lub
zdobywania nowych
kompetencji, umiejętności
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zawodowych (np. kursy i
szkolenia zawodowe);
- 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;
-

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

finansowanie kosztów badań
lekarskich związanych
z podjęciem zatrudnienia.

- Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia
osób zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym z
wykorzystaniem instrumentów
aktywnej integracji o charakterze:
październik 2016

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

20 161 959,68 zł
(4 721 881,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ROPS
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rozwijanie umiejętności i
kompetencji społecznych;
-

poradnictwa;
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.
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;
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-

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.

c) Edukacyjnym, których celem jest
wzrost poziomu wykształcenia lub
jego dostosowanie do potrzeb
rynku pracy realizowanym poprzez
m.in. skierowanie i sfinansowanie:
-

zajęć szkolnych związanych
z uzupełnieniem wykształcenia
lub zajęć w ramach kształcenia
ustawicznego, mających
na celu uzyskanie zawodu lub
przygotowania zawodowego;
- zajęć w ramach podnoszenia
kluczowych kompetencji
o charakterze zawodowym lub
zdobywania nowych
kompetencji, umiejętności
zawodowych (np. kursy i
szkolenia zawodowe);
- usług wspierających
aktywizację edukacyjną (np.
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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.

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

kwiecień 2016

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

10 080 981,98 zł
(2 360 941,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ROPS

Skierowany w 100%
do uczestników w
wieku 50+
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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 11.1.1
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
wykluczonych oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym – projekty
konkursowe

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

kwiecień 2016

październik 2016

- Wsparcie dla osób zagrożonych
ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym poprzez finansowanie
funkcjonowania podmiotów integracji
społecznej tj. centra integracji
społecznej, kluby integracji społecznej,
zakłady aktywności zawodowej oraz
podmioty działające na rzecz aktywizacji
społeczno-zawodowej (których
podstawowym zadaniem nie jest
działalność gospodarcza), z wyjątkiem
warsztatów terapii zajęciowej.
- Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia
osób zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym z
wykorzystaniem instrumentów
aktywnej integracji o charakterze:
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 umiejętności i
kompetencji społecznych;
-

poradnictwa;

-

wsparcia indywidualnego
oraz grupowego w zakresie
podniesienia kompetencji
życiowych i umiejętności
społecznych;

10 080 981,98 zł
(2 360 941,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ROPS

15 403 702,68 zł
(3 607 509,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ROPS

Skierowany w 100%
do uczestników w
wieku 15-30
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-

treningów kompetencji
i umiejętności społecznych
umożliwiających powrót do
życia społecznego;
- usług wspierających animację
lokalną, w tym kosztów
zatrudnienia animatora
lokalnego, lidera klubu,
streetworkera.
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;
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-

staży;

-

praktyk zawodowych;
uczestnictwa w zajęciach CIS,
KIS lub reintegracji
zawodowej u pracodawcy.

c) Edukacyjnym, których celem jest
wzrost poziomu wykształcenia lub
jego dostosowanie do potrzeb
rynku pracy realizowanym poprzez
m.in. skierowanie i sfinansowanie
-

-

-

zajęć szkolnych związanych
z uzupełnieniem
wykształcenia lub zajęć w
ramach kształcenia
ustawicznego, mających na
celu uzyskanie zawodu lub
przygotowania zawodowego;
zajęć w ramach podnoszenia
kluczowych kompetencji
o charakterze zawodowym
lub zdobywania nowych
kompetencji, umiejętności
zawodowych (np. kursy i
szkolenia zawodowe);
usług wspierających
aktywizację edukacyjną (np.
brokera edukacyjnego).

d) Zdrowotnym, których celem jest
wyeliminowanie lub złagodzenie
barier zdrowotnych
utrudniających funkcjonowanie
w społeczeństwie
lub powodujących oddalenie
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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.

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

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

maj 2016

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

4 209 113,70 zł
(985 764,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ROPS

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.
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Poddziałanie 11.2.2
Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych –
projekt ZIT Olsztyn
- Realizacja zintegrowanych usług
aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz
rodzin z zastosowaniem co najmniej
trzech poniższych form wsparcia
(na podstawie indywidualnej diagnozy
rodziny):

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

poradnictwo specjalistyczne, w
szczególności prawne,
psychologiczne i rodzinne dla rodzin,
które mają trudności lub wykazują
potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu
swoich problemów życiowych;

marzec 2016

wsparcie w rozwiązywaniu
problemów rodzinnych za pomocą
metod bazujących na wykorzystaniu
potencjału i zasobów tkwiących
w rodzinie m.in. poprzez
zastosowanie KGR, TSR, mediacji;

20 161 959,68 zł
(4 721 881,00 euro)

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
w Olsztynie
ROPS

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
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zakresie problemów opiekuńczowychowawczych, edukacja w
zakresie opieki nad osobami
niesamodzielnymi tj. starszymi
czy niepełnosprawnymi, edukacja
przyszłych rodziców);
wzmacnianie środowiskowych form
wsparcia rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych (m.in.
asystent rodziny, konsultant rodziny,
rodziny wspierające, lokalne grupy
wsparcia rodziny, mediator, itp.);
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;
wspieranie funkcjonujących
rodzinnych form pieczy zastępczej
oraz usamodzielniania się osób
objętych pieczą zastępczą,
z uwzględnieniem sytuacji
problemowej, jak również
podejmowanie działań na rzecz
zapobiegania umieszczaniu dzieci
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w pieczy zastępczej oraz
umożliwienia dzieciom będących
w pieczy zastępczej powrotu
do rodzin biologicznych, (m.in.
koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej);
wsparcie ofiar przemocy domowej
i/lub programy korekcyjnoedukacyjne dla sprawców przemocy
m.in. poradnictwo specjalistyczne;
usługi wspierające prawidłowe
funkcjonowanie rodziny
i przyczyniające się do podniesienia
jakości codziennego życia w zakresie
m.in: żywienia i higienicznego trybu
życia, gospodarowania budżetem
domowym, organizowania czasu
wolnego, podziału zadań w rodzinie;
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 niesamodzielnej lub
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi,
podczas aktywizacji społecznej
członków rodziny);
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asystentura i/lub wsparcie coacha
dla osób opuszczających zakłady
karne, osób bezdomnych
powracających do rodziny;
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 opiekuńczo-wychowawcze,
zagrożonych eksmisją,
eksmitowanych);
wsparcie umiejętności społecznych
rodzin wykluczonych bądź
zagrożonych wykluczeniem
społecznym m.in. poprzez udział
w treningach psychospołecznych,
warsztatach z asertywności,
autoprezentacji;
usługi, mające na celu wzmocnienie
więzi rodzinnych przy jednoczesnym
rozwoju wiedzy lub kształtowaniu
postaw, służących polepszeniu
funkcjonowania rodziny, w tym m.in.
wspólne wyjazdy rodzinne;
wspieranie organizacji pomocy
sąsiedzkiej, usług wolontariackich
dla rodzin wykluczonych bądź
zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
usługi, mające na celu propagowanie
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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;
usługi wolontariackie przez lub na
rzecz rodzin wykluczonych
lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
- 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).*
*Typ projektu nr 2 może być realizowany
jedynie w połączeniu z typem projektu nr
1.
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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
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
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 naborów w 2016 r.

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.

Nie przewiduje się naborów w 2016 r.

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:
http://rpo.warmia.mazury.pl.
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2
3

Kwoty w zł ujęte w harmonogramie są kwotami orientacyjnymi. Właściwe kwoty zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie.
Od 1.01.2016 r. zmiana nazwy Departamentu na Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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
EFRR - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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