
 

           

 
              

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

na 2017 rok1 
wersja z dnia 14 lutego 2017 r. 

 

 
 
 
 

Numer i nazwa 
Priorytetu/Działania/Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów  

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu – kwota 
dofinansowania 
publicznego w 

złotówkach
2
 (euro) 

Instytucja 
ogłaszająca konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

OŚ PRIORYTETOWA 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR 

Działanie 1.1  
Nowoczesna infrastruktura badawcza 
publicznych jednostek naukowych 

a
 

czerwiec 2017  

Wsparcie infrastruktury badawczej  

w jednostkach naukowych w obszarach 

zidentyfikowanych jako regionalne 

inteligentne specjalizacje polegające na:  

 budowie, rozbudowie i/lub adaptacji 

obiektów pod infrastrukturę B+R;  

 zakupie i/lub modernizacji 

infrastruktury badawczej zgodnej  

z definicją określoną w art. 2 pkt 91 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. 

170 594 391,33 zł 

(39 389 146,00 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

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

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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uznające niektóre rodzaje pomocy  

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 

w tym również wartości niematerialne 

i prawne. 

Uzupełniająco wspierane będą działania 

animujące współpracę podmiotów sektora 

naukowo-badawczego z sektorem 

prywatnym w celu zwiększenia przychodów 

z sektora prywatnego (jako komponent 

projektów inwestycyjnych, maksymalna 

wartość wydatków na tę część zgodnie  

z rozporządzeniem Komisji (UE)  

nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  

w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis ).  

Działanie 1.2 
Innowacyjne firmy 
Poddziałanie 1.2.1 
Działalność B+R przedsiębiorstw 

marzec 2017 

Typ 1. Wsparcie infrastruktury B+R  

tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego 

zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: 

działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym 

laboratoriów) oraz tworzenie centrów 

badawczo-rozwojowych. 

Typ 2.  Prowadzenie badań  

w przedsiębiorstwach, (badań 

przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w 

tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe 

oraz wartości niematerialne i prawne, 

służące wytworzeniu lub unowocześnieniu 

infrastruktury badawczej wykorzystywanej 

do prowadzenia rynkowo zorientowanej 

działalności badawczo-rozwojowej (np. 

inwestycje w linie pilotażowe,  urządzenia i 

sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, 

10 827 500,00 zł 
(2 500 000,00 euro) 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
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walidacji, testowania jako element 

większego projektu B+R). 

W ramach typu 1 i 2 możliwe będzie 

dofinansowanie kompleksowych działań 

zmierzających do uzyskania praw 

wyłącznych do wytworzonych/uzyskanych  

w ramach projektu własnych rozwiązań 

technologicznych, zakończone uzyskaniem 

tych praw.  

Działanie 1.2 
Innowacyjne firmy 
Poddziałanie 1.2.1 
Działalność B+R przedsiębiorstw 

wrzesień 2017 

Typ 1. Wsparcie infrastruktury B+R tj. 

stworzenia lub rozwoju istniejącego 

zaplecza badawczo-rozwojowegow postaci: 

działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym 

laboratoriów) oraz tworzenie centrów 

badawczo-rozwojowych.  

Typ 2. Prowadzenie badań  

w przedsiębiorstwach, (badań 

przemysłowych i/lub prac rozwojowych),  

w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe 

oraz wartości niematerialne i prawne, 

służące wytworzeniu lub unowocześnieniu 

infrastruktury badawczej wykorzystywanej 

do prowadzenia rynkowo zorientowanej 

działalności badawczo-rozwojowej  

(np. inwestycje w linie pilotażowe,  

urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy 

demonstracji, walidacji, testowania jako 

element większego projektu B+R). 

 

W ramach typu 1 i 2 możliwe będzie 

dofinansowanie kompleksowych działań 

zmierzających do uzyskania praw 

wyłącznych do wytworzonych/uzyskanych  

w ramach projektu własnych rozwiązań 

10 827 500,00 zł 
 (2 500 000,00 euro) 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
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technologicznych, zakończone uzyskaniem 

tych praw.  

Działanie 1.2 
Innowacyjne firmy  
Poddziałanie 1.2.2  
Współpraca biznesu z nauką 

marzec 2017 

Schemat A: „Bon na nawiązanie 

współpracy” – instrument polegający na 

finansowaniu dotacyjnym projektów 

mających na celu zakup usług B+R oraz usług 

doradczych związanych z B+R. 

 

Schemat B: „Bon na rozwój współpracy 

poprzez projekty B+R” – dotacje 

przeznaczone na rozwój nowych lub 

udoskonalenie obecnie oferowanych  

i wykorzystywanych produktów/usług/ 

technologii, przygotowanie do uzyskania 

akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji 

 i certyfikacji oraz proces uzyskiwania 

ochrony praw własności intelektualnej,  

z wyłączeniem kosztów postępowań 

sądowych. 

 

Schemat C: „Kontrakt B+R” – 

dofinansowanie dużych przedsięwzięć 

badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej 

produkcji włącznie. 

32 482 500,00 zł 
(7 500 000,00 euro) 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

Działanie 1.2 
Innowacyjne firmy  
Poddziałanie 1.2.2  
Współpraca biznesu z nauką 

wrzesień 2017 

Schemat A: „Bon na nawiązanie 

współpracy” –  instrument polegający na 

finansowaniu dotacyjnym projektów 

mających na celu zakup usług B+R oraz usług 

doradczych związanych z B+R 

 

Schemat B: „Bon na rozwój współpracy 

poprzez projekty B+R” – dotacje 

przeznaczone na rozwój nowych lub 

udoskonalenie obecnie oferowanych  

32 482 500,00 zł 
 (7 500 000,00 euro) 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
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i wykorzystywanych produktów/usług/ 

technologii, przygotowanie do uzyskania 

akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji  

i certyfikacji oraz proces uzyskiwania 

ochrony praw własności intelektualnej,  

z wyłączeniem kosztów postępowań 

sądowych 

 

Schemat C: „Kontrakt B+R” – 

dofinansowanie dużych przedsięwzięć 

badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej 

produkcji włącznie 

Działanie 1.2 
Innowacyjne firmy  
Poddziałanie 1.2.3 
Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji 

maj 2017  

 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/znacząco 

ulepszonych 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).  

38 176 009,08zł 

(8 814 594,57 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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Działanie 1.3 
Przedsiębiorczość (Wsparcie 
przedsiębiorczości) 
Poddziałanie 1.3.1  
Inkubowanie przedsiębiorstw 

czerwiec 2017   

 Proces inkubowania, realizowany 

przez podmioty będące instytucjami 

otoczenia biznesu na rzecz firm  

w początkowej fazie rozwoju; proces 

ten obejmuje świadczenie usług 

niezbędnych do funkcjonowania  

przedsiębiorstwa, w tym m.in. 

udostępnienie powierzchni  

biurowej z niezbędnym wyposażeniem  

oraz bieżącym utrzymaniem  

(np. niezbędne media), usługi prawne, 

księgowe, promocyjne, ICT, mentoring, 

szkolenia, uzasadnione  

z punktu widzenia potrzeb i rozwoju 

wspieranego przedsiębiorstwa/ 

przedsiębiorstw; 

 Wsparcie na świadczenie ww. usług oraz 

dostosowanie ich do potrzeb 

przedsiębiorców; 

 Inwestycje zmierzające 

do dostosowania istniejącej 

infrastruktury (pomieszczeń, obiektów) 

do specyficznych potrzeb 

przedsiębiorców – niewielkie, niezbędne 

i właściwie uzasadnione zmiany  

w infrastrukturze technicznej  

(potocznie zwanej „mediami”), które 

będą mogły być stosunkowo łatwo 

adaptowalne do potrzeb kolejnych 

użytkowników lub usunięte. 

91 425 924,86 zł 

(21 109 657,09 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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Działanie 1.3  
Przedsiębiorczość (Wsparcie 
przedsiębiorczości) 
Poddziałanie 1.3.2  
Firmy w początkowej fazie rozwoju 
Schemat A 

wrzesień 2017 

Wsparcie skierowane do firm (MŚP)  

w początkowej fazie rozwoju, które 

otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe jak 

i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową.  

Schemat A: dofinansowanie opieki 

mentorskiej i doradczej, pozwalającej 

wypracować m.in. model biznesowy, 

program urynkowienia produktu  

z ewentualnymi badaniami rynku, w tym 

analizy opłacalności przedsięwzięcia. 

 

Preferencje uzyskają projekty z obszarów 

inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

866 200,00 zł 

(200 000,00 euro) 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

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

październik 2017 

Wsparcie skierowane do firm (MŚP)  

w początkowej fazie rozwoju, które 

otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe jak 

i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową.  

Schemat B: Inwestycje w rozwój nowego 

przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być 

przeznaczone na: 

 rozbudowę, modernizację istniejącej 

infrastruktury/ sprzętu/ maszyn, 

 nabycie środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych. 

 

Preferencje uzyskają projekty z obszarów 

inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

8 662 000,00 zł 

(2 000 000,00 euro) 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

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

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

http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
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Działanie 1.3  
Przedsiębiorczość (Wsparcie 
przedsiębiorczości) 
Poddziałanie 1.3.4 
Tereny inwestycyjne 

luty 2017  

 Utworzenie nowych lub dostosowanie 

istniejących terenów na rzecz rozwoju 

gospodarczego; 

 Uporządkowanie i przygotowanie 

terenów inwestycyjnych w celu nadania 

im nowych funkcji gospodarczych;  

 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

(infrastruktura wodno-kanalizacyjna, 

telekomunikacyjna, energetyczna, 

gazowa, ciepłownicza), budowa lub 

modernizacja układu komunikacyjnego 

dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna 

infrastruktura drogowa, wewnętrzna 

infrastruktura kolejowa). 

47 259 105,41 zł 

(10 911 823,00 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Przewidywana kwota 
alokacji może ulec 

zmianie  w zależności 
od stopnia 

wykorzystania 
środków we 

wcześniejszych 
konkursach. 

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

Nie przewiduje się naborów  w 2017 r. 

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

kwiecień 2017  

Schemat A) wsparcie doradcze 

i szkoleniowe podmiotów wspierających 

przedsiębiorczość, w tym zarządzających 

parkami przemysłowymi, naukowo-

technologicznymi, inkubatorami 

przedsiębiorczości, ośrodków innowacji 

(w oparciu o zidentyfikowane potrzeby 

instytucji); wsparcie może dotyczyć także 

wdrożenia TIK w celu podniesienia jakości 

usług; 

Schemat B) przygotowanie i świadczenie 

pakietowych usług służących podniesieniu 

innowacyjności firm (w ramach tego typu 

przedsięwzięć również promocja rozwoju 

technologicznego innowacyjności), w tym 

Schemat A – 

7 102 844,33 zł 

(1 640 001,00 euro) 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat B – 

12 611 581,82 zł 
(2 911 933,00 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow


 

 

 
    9 

inwestycje w infrastrukturę, wyłącznie 

w celu świadczenia nowych usług; 

(profesjonalizacja usług). 

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

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

 

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

Nie przewiduje się naborów w 2017 r. 

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

kwiecień 2017 

Przedsięwzięcia realizowane przez  

co najmniej dwa MŚP mające na celu 

zmianę modelu zarządzania ofertą firmy 

poprzez pakietowanie produktów i usług  

(min. trzy różne produkty/ usługi)  

i oferowanie ich klientom w formie 

połączonej (w tym z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-

komunikacyjnych). 

Projekty mogą obejmować wydatki na 

przygotowanie zaplecza technologicznego, 

aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych 

oraz inne niezbędne inwestycje związane z 

pakietowaniem oferty. Ponadto 

dofinansowanie zostaną działania 

promocyjne i informacyjne na rzecz 

upowszechnienia oferty wśród 

potencjalnych odbiorców. 

Preferencje uzyskają projekty z obszarów 

54 137 500,00 zł 
(12 500 000,00 euro) 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
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inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

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

marzec 2017 

Projekty MŚP polegające na zwiększeniu 

udziału technologii informacyjno-

komunikacyjnych w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem 

pracowników), prowadząc m.in. do 

obniżania kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej, internacjonalizacji oraz 

usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. 

inteligentne systemy zarządzania: 

zarządzanie zasobami ludzkimi towarowymi  

i usługowymi, zarządzanie systemami 

finansowo-księgowymi, zarządzanie 

produkcją, automatyzacja procesu 

produkcyjnego, systemu zarządzania 

relacjami z klientem, itp.). 

Elementem uzupełniającym projektu mogą 

być działania informacyjno-promocyjne 

dotyczące nowych rozwiązań 

wypracowanych w ramach projektu (wśród 

klientów, odbiorców, dostawców, 

podwykonawców). 

Preferencje uzyskają projekty z obszarów 

inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego.   

7 795 800,00 zł 
(1 800 000,00 euro) 

 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

Działanie 1.4  
Nowe modele biznesowe i ekspansja 
Poddziałanie 1.4.4 
Internacjonalizacja MŚP 

kwiecień 2017 

Projekty inwestycyjne MŚP mające na celu  

przygotowanie oferty produktowo-

usługowej firmy do potrzeb 

internacjonalizacji. Projekty będą 

obejmować wydatki (w tym 

infrastrukturalne) związane z 

30 317 000,00 zł 
(7 000 000,00 euro) 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
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dostosowaniem m.in. procesów/ 

produktów/usług/systemu dystrybucji, itp. 

do wymagań nowych klientów, przepisów 

i norm obowiązujących w krajach, do 

których kierowana będzie oferta oraz 

nakłady inwestycyjne niezbędne do 

wprowadzenia zmian organizacyjnych 

wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej 

do internacjonalizacji działalności.   

Preferencje uzyskają projekty z obszarów 

inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego.  

Ponadto preferencje uzyskają 

przedsiębiorstwa, które opracowały 

strategie inwestycyjne dotyczące 

internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 

Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia 2014-2020. 

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

marzec 2017 

Wsparcie skierowane zostanie  na 

wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa 

wyników prac badawczo-rozwojowych. 

Celem projektu będzie wdrożenie innowacji 

produktowej/ procesowej w skali co 

najmniej regionu (projekty po etapie 

pierwszej produkcji).  

Uzupełniającym elementem projektu może 

być wprowadzenie nowych rozwiązań 

organizacyjnych lub marketingowych.  

Preferowane będą inicjatywy będące 

wynikiem prac badawczo-rozwojowych 

wypracowanych w ramach poddziałania 

1.2.1 i 1.2.2  RPO WiM 2014-2020.  

Preferencje uzyskają projekty innowacyjne 

20 001 385,22 zł 
(4 618 191,00 euro) 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
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w skali co najmniej krajowej oraz projekty z 

obszarów inteligentnych specjalizacji 

województwa warmińsko-mazurskiego. 

Działanie 1.5  
Nowoczesne firmy 
Poddziałanie 1.5.2  
Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa 
regionu 

marzec 2017 

Wsparcie skierowane jest na 

przedsięwzięcia zakładające budowanie 

przewag konkurencyjnych MŚP poprzez 

tworzenie /budowanie nowej oferty 

produktowo-usługowej polegającej na 

odtwarzaniu historycznego krajobrazu 

gospodarczego regionu (przywrócenie 

tradycyjnych produktów, usług i zawodów). 

Wspierane będą działania zmierzające do 

wdrożenia w działalności gospodarczej 

nowych  pomysłów opartych o wieloletnie 

doświadczenie i odtwarzanie w regionie 

produktów i usług, które kiedyś tworzyły 

jego tożsamość i kreowały indywidualny 

charakter, a teraz – w odnowionej i 

innowacyjnej formie – mogą stanowić o 

przewadze konkurencyjnej. Przykładowe 

działania mogą obejmować: 

 dostosowanie procesu produkcyjnego/  

technologii do produkowania wg 

tradycyjnych receptur/ uzyskania 

(odtworzenia) pierwotnych 

(historycznych) właściwości produktu, 

 zmiany marketingowe dla produktów 

opartych na dziedzictwie gospodarczym 

(wprowadzenie nowych kanałów 

dystrybucji, nowoczesny design, 

opakowania), 

 odtworzenie od podstaw tradycyjnych 

 
43 310 000,00 zł 

(10 000 000,00 euro) 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A. w 

Olsztynie (IP) 

 

http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
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produktów/ usług charakterystycznych 

dla regionu. 

 remont/ przebudowa zabytkowych 

obiektów na cele prowadzenia 

działalności gospodarczej związanej  

z odtwarzaniem gospodarczego 

dziedzictwa regionu, objętej projektem 

(tylko w połączeniu z realizacją co 

najmniej jednego z ww. typów 

projektów). 

 

Preferencje uzyskają  projekty z obszarów 

inteligentnych specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

Preferowane będą także projekty grup 

przedsiębiorstw oraz projekty realizowane 

na obszarach objętych rewitalizacją. 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

Brak naborów w tym poddziałaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 
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OŚ PRIORYTETOWA 2 KADRY DLA GOSPODARKI 

Działanie 2.1  
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej 

marzec 2017 

 Tworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego; 

 Dofinansowanie udziału dzieci w 

edukacji przedszkolnej. 

11 914 249,07 zł 
(2 750 923,36 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

Działanie 2.1  
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej 

wrzesień 2017 

 Wspieranie kompetencji kluczowych 

dzieci w zakresie porozumiewania się  

w językach obcych oraz kompetencji 

społecznych, inicjatywności, 

przedsiębiorczości, kreatywności. 

11 914 249,07 zł 
(2 750 923,36 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

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

grudzień 2017 

 Kształcenie kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy 

(matematyczno-przyrodniczych, ICT, 

językowych
b
) oraz właściwych 

postaw/umiejętności (kreatywności, 

innowacyjności oraz pracy zespołowej), 

w tym zapewnienie 

zindywidualizowanego podejścia do 

uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych; 

 Tworzenie warunków dla nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu; 

 Korzystanie z technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz rozwijanie 

kompetencji informatycznych. 

36 462 792,12 zł 
(8 419 023,81 euro) 

 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

                                                           
b
   Jako kompetencje językowe należące do katalogu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.  

w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz.Urz.UE L 394 z 30.12.2006r., str. 10) oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, rozumie się porozumiewanie w językach obcych. 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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Działanie 2.2 
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 
ukierunkowanej na rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów 
Poddziałanie 2.2.2 
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 
ukierunkowanej na rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg. 
 

czerwiec 2017 

 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. 

12 553 873,41 zł  
(2 898 608,50 euro) 

 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

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 2017 r. 

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

czerwiec 2017 

 Kompleksowe wsparcie osób dorosłych 

w podnoszeniu poziomu kompetencji i 

umiejętności zawodowych realizowane 

w ramach: 

- pozaszkolnych form kształcenia 

ustawicznego; 

- programów walidacji i certyfikacji 

odpowiednich efektów uczenia się 

zdobytych w ramach edukacji 

formalnej, pozaformalnej oraz 

kształcenia nieformalnego, 

prowadzących do zdobycia 

kwalifikacji zawodowych mistrza  

i czeladnika  

z wyłączeniem działań przewidzianych 

do realizacji w ramach Poddziałania 

20 918 730,00 zł  
(4 830 000,00 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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2.3.1. oraz 2.3.2, 2 typ projektów.  

 

 Kompleksowe wsparcie osób dorosłych 

w podnoszeniu poziomu kompetencji i 

umiejętności zawodowych realizowane 

w ramach:  

- pozaszkolnych form kształcenia 

ustawicznego wskazanych w § 3 

pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dn. 11 

stycznia 2012 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w 

formach pozaszkolnych (t. jedn. 

Dz. U. z 2014 r. poz.622), tj. 

kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych i kursów 

umiejętności zawodowych.  

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

luty 2017 

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 społeczno-

gospodarczym planuje się realizację dwóch 

modeli projektów: 

I MODEL PROJEKTU 

Model obligatoryjnie zakłada realizację  

poniższych działań (a-d): 

a) współpracę szkół i placówek 

52 537 855,41 zł 
(12 130 652,37 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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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.  

 

We wskazanym modelu istnieje również 

możliwość uzupełnienia ww. działań  

o tworzenie klas patronackich i/lub 

realizację kursów przygotowawczych  



 

 

 
    18 

(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 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  

czerwiec 2017 
Tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych 

branżowo centrów kształcenia 

2 651 351,58 zł 
(612 180,00 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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Poddziałanie 2.4.1 
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - 
projekty konkursowe 
 

zawodowego i ustawicznego lub innych 

jednostek organizacyjnych realizujących 

tego samego typu zadania odbywa się  

w szczególności poprzez:  

 przygotowanie szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe do pełnienia 

funkcji CKZiU lub innego zespołu 

realizującego zadania CKZiU dla 

określonej branży/zawodu;  

 wsparcie realizacji zadań dla 

określonych branż/zawodów przez 

CKZiU lub inne zespoły realizujące 

zadania 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. 

 Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

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

czerwiec 2017 

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:  

 przygotowanie szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe do pełnienia 

funkcji CKZiU lub innego zespołu 

realizującego zadania CKZiU dla 

określonej branży/zawodu;  

959 534,26 zł 
 (221 550,28 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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 wsparcie realizacji zadań dla 

określonych branż/zawodów przez 

CKZiU lub inne zespoły realizujące 

zadania CKZiU.  Działania 

wymienione w ppkt. 1 będą 

stanowiły wyłącznie uzupełnienie 

działań przewidzianych w ppkt.2 

Konkurs dedykowany rozwojowi 

inteligentnej specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego: drewno  

i meblarstwo. 

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

czerwiec 2017 

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:  

 przygotowanie szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe do pełnienia 

funkcji CKZiU lub innego zespołu 

realizującego zadania CKZiU dla 

określonej branży/zawodu;  

 wsparcie realizacji zadań dla 

określonych branż/zawodów przez 

CKZiU lub inne zespoły realizujące 

zadania CKZiU.  Działania 

wymienione w ppkt. 1 będą 

stanowiły wyłącznie uzupełnienie 

działań przewidzianych w ppkt.2 

 

Konkurs dedykowany rozwojowi 

inteligentnej specjalizacji województwa 

warmińsko-mazurskiego: ekonomia wody. 

2 651 351,58 zł 
(612 180,00 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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Działanie 2.4 
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego  
Poddziałanie 2.4.1 
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - 
projekty konkursowe 
 

czerwiec 2017 

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:  

 przygotowanie szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe do pełnienia 

funkcji CKZiU lub innego zespołu 

realizującego zadania CKZiU dla 

określonej branży/zawodu;  

 wsparcie realizacji zadań dla 

określonych branż/zawodów przez 

CKZiU lub inne zespoły realizujące 

zadania CKZiU.  Działania 

wymienione w ppkt. 1 będą 

stanowiły wyłącznie uzupełnienie 

działań przewidzianych w ppkt.2 

 

Konkurs dedykowany wspieraniu branż 

służących rozwojowi inteligentnych  

specjalizacji województwa warmińsko - 

mazurskiego w zakresie produkcji i obsługi 

specjalistycznych maszyn i urządzeń. 

 

2 651 351,58 zł 
(612 180,00 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

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

maj 2017 

Programy współpracy szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym 

(pracodawcami/ organizacjami 

pracodawców, przedsiębiorcami/ 

organizacjami przedsiębiorców, instytucjami 

rynku pracy, uczelniami wyższymi).  

 

12 606 699,40 zł 

(2 910 805,68 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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W ramach programu współpracy szkół i 

placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe z otoczeniem społeczno-

gospodarczym planuje się realizację trzech 

modeli projektów:  

 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 
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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 

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.  
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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.  

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, 
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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 

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

marzec 2017  

 Budowa systemów informacji 

przestrzennej: 

- rozwój i integracja danych 

przestrzennych oraz budowa  

i rozbudowa platform informacji 

przestrzennej; 

- digitalizacja, harmonizacja 

i uzupełnienie baz danych zasobów 

geodezyjno-kartograficznych; 

- tworzenie inteligentnych 

przewodników/map. 

 Elektroniczne zarządzanie zasobami 

104 951 052,78 zł 

(24 232 522,00 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

 

 

 

Przewidywana kwota 
alokacji może ulec 

zmianie  w zależności 
od stopnia 

wykorzystania 
środków we 

wcześniejszych 
konkursach. 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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informacji sektora publicznego: 

- rozwój zasobów publicznych  

poprzez digitalizację, 

udostępnianie, gromadzenie i 

zabezpieczanie 

z wykorzystaniem TIK; 

- zinformatyzowanie zarządzania 

informacją i zasobami publicznymi; 

- uporządkowanie rejestrów 

publicznych, stworzenie warunków 

dla ich współpracy i wymiany 

danych (zgodnie z wymogami 

interoperacyjności), udostępnienie 

zawartych w nich informacji; 

- zapewnienie optymalnych 

warunków przechowywania i 

zabezpieczenia informacji/danych 

(w tym szczególnie: systemy 

zarządcze, technologii 

przetwarzania danych, itp.). 

 E-administracja: 

- uproszczenie i zinformatyzowanie 

procedur zorientowane na 

użytkownika (np. zintegrowanie 

wewnętrznych systemów 

obsługi/zarządzania podmiotów 

świadczących usługi publiczne  

w województwie, tworzenie 

systemów zarządzania zasobami 

ludzkimi, tworzenie narzędzi 

elektronicznej obsługi działalności 

gospodarczej). 

W ramach realizacji każdego z ww. typów 

projektów musi powstać usługa publiczna 
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udostępniona on-line 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). 

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

czerwiec 2017  

 Budowa systemów informacji 

przestrzennej: 

- rozwój i integracja danych 

     przestrzennych oraz budowa 

     i rozbudowa platform informacji         

                przestrzennej; 

- digitalizacja, harmonizacja i 

uzupełnienie baz danych zasobów 

geodezyjno-kartograficznych; 

- tworzenie inteligentnych 

przewodników/map. 

 Elektroniczne zarządzanie zasobami 

informacji sektora publicznego: 

- rozwój zasobów publicznych 

     poprzez digitalizację,   

               udostępnianie, gromadzenie i    

               zabezpieczanie z wykorzystaniem     

               TIK; 

- zinformatyzowanie zarządzania 

informacją i zasobami publicznymi; 

- uporządkowanie rejestrów 

                publicznych, stworzenie warunków   

                dla ich współpracy i wymiany  

                danych (zgodnie z wymogami  

                interoperacyjności), udostępnienie  

                zawartych w nich informacji; 

84 564 337,97 zł 

(19 525 360,88 euro) 

 

 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewidywana kwota 
alokacji może ulec 

zmianie   
w zależności od 

stopnia wykorzystania 
środków we 

wcześniejszych 
konkursach. 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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- 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 on-line 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). 

Działanie 3.2 
E-zdrowie 

maj 2017  

 Tworzenie e-usług placówek ochrony 

zdrowia: tworzenie narzędzi i usług  

z wykorzystaniem TIK służących 

wymianie informacji 

i danych między pacjentami 

i placówkami opieki zdrowotnej, 

25 010 872,49 zł 

(5 774 849,34 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Przewidywana kwota 
alokacji może ulec 

zmianie  w zależności 
od stopnia 

wykorzystania 
środków we 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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personelem medycznym oraz 

systemami informacji medycznej; 

 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; 

 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 

elektronicznych w celu prowadzenia 

diagnostyki, leczenia oraz zaopatrzenia 

pacjentóww produkty lecznicze i wyroby 

medyczne. Wprowadzane rozwiązania 

technologiczne muszą zapewniać 

udostępnianie i wymianę danych  

za pośrednictwem Elektronicznej 

Platformy Gromadzenia, Analizy 

wcześniejszych 
konkursach. 
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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 on-line 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). 

OŚ PRIORYTETOWA 4 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

Działanie 4.1 
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

 

 

 

 

marzec 2017 

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. 

 

 

Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych 

umożliwiających przyłączenie jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych do Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego realizowane przez 

operatorów systemu dystrybucyjnego na 

sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 

110 kV). 

 

 

 

77 462 140,22 zł 

(17 885 509,17 euro) 

 

 

 

 

 

 

 

99 766 146,11 zł 

(23 035 360,45 euro) 
 

 Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

w Olsztynie (IP) 

 

http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
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Działanie 4.2 
Efektywność energetyczna i wykorzystanie 
OZE w MŚP 

marzec 2017 

 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 (definicja 

w słowniku terminologicznym)  

w przedsiębiorstwach z możliwością  

wymiany i/lub modernizacją źródła 

energii z uwzględnieniem OZE; 

 Zastosowanie energooszczędnych 

technologii produkcji (dotyczy energii 

elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE; 

 Wdrażanie systemów zarządzania 

energią w przedsiębiorstwie; 

 Zastosowanie technologii/instalacji 

odzysku energii cieplnej w procesach 

produkcji przemysłowej i/lub produkcji 

energii; 

 Audyt energetyczny (jako element 

projektu). 

38 226 145,39 zł 
(8 826 170,72 euro) 

Wojewódzki  

Fundusz Ochrony 
Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie (IP) 

 

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

Nie przewiduje się naborów w 2017 r. 

Działanie 4.3 
Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków 
Poddziałanie 4.3.2  

 
 
 
 

W ramach kompleksowej modernizacji 

energetycznej wsparcie będzie skierowane 

na m.in.:  

 ocieplenie obiektu, wymianę okien, 

31 400 310,86 zł 

(7 250 129,50 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  

 
Przewidywana kwota 

alokacji może ulec 
zmianie  w zależności 

http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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Efektywność energetyczna w budynkach 
mieszkalnych 

luty 2017  
 
 
 

drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia 

na energooszczędne;  

 przebudowę systemów 

grzewczych(wraz z wymianą źródła 

ciepła - z wyłączeniem indywidualnych 

źródeł ciepła, podłączeniem do niego 

lub modernizacją przyłącza, 

podłączenie do sieci ciepłowniczej), 

systemów wentylacji i klimatyzacji, 

instalacją systemów chłodzących  

w tym również OZE;  

 wykorzystanie technologii OZE 

w budynkach, przy założeniu, 

iż do sieci dystrybucyjnej oddawana 

będzie wyłącznie niewykorzystana 

część energii elektrycznej;  

 instalację inteligentnych systemów 

zarządzania energią w oparciu m.in. o 

technologie TIK (wyłącznie jako 

element projektów kompleksowej 

modernizacji, opisanych powyżej);  

 audyt energetyczny realizowany jako 

element projektu. 

w Olsztynie 

EFRR 

od stopnia 
wykorzystania 
środków we 

wcześniejszych 
konkursach. 

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

luty 2017 

 Budowa/przebudowa dróg dla 

rowerów, traktów pieszych, elementy 

BRD, w tym np. energooszczędne 

oświetlenie uliczne, przejścia dla 

pieszych, wysepki, azyle dla pieszych 

oraz infrastruktura rowerowa 

(np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje 

samoobsługowej naprawy rowerów) - 

jako element Strategii ZIT;  

 Kompleksowe inwestycje służące 

transportowi zbiorowemu w miejskim 

18 785 014,82 zł 

(4 337 338,91 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

. 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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obszarze funkcjonalnym Olsztyna 

obejmujące: budowę, przebudowę dróg 

lokalnych, elementy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, budowę 

komunikacyjnych dróg rowerowych oraz 

ciągów pieszo-rowerowych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą;  

 Zakup, modernizacja niskoemisyjnego 

taboru; 

 Wymiana oświetlenia miejskiego  

na energooszczędne;  

 Wdrażanie systemów informacji 

i zarządzania ruchem (jako element 

projektów wskazanych powyżej);  

 Działania informacyjne promujące 

transport zbiorowy jako element 

uzupełniający projektów. 

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

Nie przewiduje się naboru w 2017 r.  

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

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

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

 
 
 

czerwiec 2017  
 
 

 Budowa/przebudowa infrastruktury 

transportu publicznego 

(np. Park&Ride, budowa buspasów oraz 

zintegrowanych przystanków 

przesiadkowych pomiędzy różnymi 

rodzajami transportu, sygnalizacja 

wzbudzana, drogi rowerowe);  

 Zakup i modernizacja niskoemisyjnego 

81 618 916,34 zł 

(18 845 282,00 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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taboru wraz z niezbędną do jego obsługi 

infrastrukturą towarzyszącą; 

  Wymiana oświetlenia na 

energooszczędne;  

 Wdrażanie systemów informacji 

i zarządzania ruchem jako element 

uzupełniający projektu;  

 Działania informacyjne promujące 

transport zbiorowy jako element 

uzupełniający projektów. 

Działanie 4.5 
Wysokosprawne wytwarzanie energii 

marzec 2017  

 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;  

 Budowa przyłączeń do sieci 

ciepłowniczej i energetycznej, wyłącznie 

jako element uzupełniający projektu. 

 

Dopuszczalne są projekty do 1 MW 

włącznie. 

86 620 000,00 zł 

(20 000 000,00 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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Działanie 4.5 
Wysokosprawne wytwarzanie energii 

 
 
 
 

wrzesień 2017  
 
 
 

 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;  

 Budowa przyłączeń do sieci 

ciepłowniczej i energetycznej, wyłącznie 

jako element uzupełniający projektu.  

 

Dopuszczalne są projekty do 1 MW 

włącznie. 

116 085 432,76 zł 

(26 803 378,61 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

OŚ PRIORYTETOWA 5 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 

Działanie 5.1  
Gospodarka odpadowa 

 

 

 

 

 

 

 

• 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: instalacji 

umożliwiających przygotowanie 

odpadów do procesów odzysku i/lub 

unieszkodliwiania; składowisk jako 

elementów zakładu zagospodarowania 

 

 
 
 
 

 
19 252 822,46 zł 

(4 445 352,68 euro) 

Wojewódzki  

Fundusz Ochrony 
Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie (IP) 

Rozpoczęcie naboru 
uzależnione jest  

od przyjęcia 
aktualizacji 

Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki 
Odpadami 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/


 

 

 
    36 

marzec 2017 odpadów;  

• Tworzenie przez gminy punktów 

selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (przynajmniej takich 

frakcji jak szkło, metale, papier, 

tworzywa sztuczne), punktów napraw  

i przygotowania do ponownego użycia; 

• Kompleksowa poprawa gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi,  w tym 

budowa i modernizacja instalacji  

do odzysku i/lub unieszkodliwiania 

odpadów niebezpiecznych, o ile wynika 

to z WPGO; 

• Działania informacyjno-edukacyjne 

promujące zapobieganie powstawaniu 

odpadów oraz selektywną zbiórkę 

odpadów jako element uzupełniający 

projektów. 

Działanie 5.2 
Gospodarka wodno-ściekowa 

luty 2017 

 Budowa, rozbudowa lub modernizacja 

oczyszczalni ścieków komunalnych; 

 Budowa, rozbudowa lub modernizacja 

instalacji związanych z gospodarką 

osadami ściekowymi; 

 Budowa i modernizacja systemów 

kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest 

rozdział kanalizacji ogólnospławnej  

na sanitarną i deszczową); 

 Budowa i modernizacja systemów 

zaopatrzenia w wodę (sieci 

wodociągowe, ujęcia i stacje 

uzdatniania wody), z uwzględnieniem 

inteligentnych systemów zarządzania 

sieciami wodociągowymi. 

52 233 204,91zł 
(12 060 310,53 euro) 

Wojewódzki  

Fundusz Ochrony 
Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie (IP) 

W tym działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane 

w trybie 
pozakonkursowym. 

http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
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Działanie 5.3  
Ochrona różnorodności biologicznej 

marzec 2017 

 Podniesienie standardu bazy 

technicznej i wyposażenia parków 

krajobrazowych i rezerwatów przyrody, 

w tym na obszarach Natura 2000;   

 Tworzenie miejsc ochrony 

różnorodności biologicznej na obszarach 

miejskich i pozamiejskich w oparciu  

o gatunki rodzime, w tym 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 ex-situ 

- ochrona in-situ lub restytucja 

gatunków zagrożonych wyginięciem, 

- odtwarzanie siedlisk i kształtowanie 

warunków dla ich trwałego 

zachowania, 

- wprowadzenie gatunków 

zagrożonych wyginięciem do siedlisk 

zastępczych; 

 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych 

gatunków i siedlisk przyrodniczych – 

zmniejszenie presji na gatunki i siedliska 

poprzez m.in.: 

- ograniczanie dostępu do ostoi 

wybranych gatunków, 

- właściwe ukierunkowanie ruchu 

turystycznego; 

 Realizacja zadań służących ochronie  

i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu 

90 161 614,57 zł 
(20 817 735,99 euro) 

Wojewódzki  

Fundusz Ochrony 
Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie (IP) 

 

http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
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jednolitych części wód jezior, m.in. 

poprzez ich rekultywację (w pierwszej 

kolejności w powiązaniu z funkcją 

uzdrowiskową województwa). 

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

 
 
 
 

maj 2017  
 
 
 
 

Rozwój infrastruktury, w tym budowa 

lub modernizacja urządzeń służących 

retencjonowaniu wód/małej retencji 

(jazów, zastawek, zbiorników i stopni 

wodnych), wsparcie na rzecz 

bezpieczeństwa powodziowego 

i przeciwdziałania suszy poprzez naturalną 

retencję wód i terenów zalewowych, 

zabiegi agrotechniczne i zabiegi 

fitomelioracyjne oraz zalesienia dla 

zwiększenia retencji gruntowej. 

35 323 181,25 zł  

(8 155 895,00 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Działanie 5.4 
Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem 
Poddziałanie 5.4.2 
Bezpieczny MOF  

 

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 

luty 2017  

 Renowacja (wg definicji 

konserwatorskiej: rewitalizacja, 

rewaloryzacja, restauracja, konserwacja, 

zachowanie) obiektów dziedzictwa 

kulturowego (w tym zabytków 

ruchomych) o potencjale turystycznym 

wraz z zagospodarowaniem terenów 

je otaczających oraz zakupem 

wyposażenia wpływającego  

na unowocześnienie obiektów 

(wyłącznie jako element projektu 

inwestycyjnego); 

 Adaptacja obiektów dziedzictwa 

56 238 890,68 zł 
(12 985 197,57 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

 

 

 

 

 

Przewidywana kwota 
alokacji może ulec 

zmianie  w zależności 
od stopnia 

wykorzystania 
środków we 

wcześniejszych 
konkursach. 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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kulturowego o potencjale turystycznym 

polegająca 

na unowocześnianiu form ich 

wykorzystania wraz z 

zagospodarowaniem terenów 

je otaczających oraz zakupem 

wyposażenia wpływającego na 

unowocześnienie obiektów (wyłącznie 

jako element projektu inwestycyjnego); 

 Projekty polegające na zabezpieczeniu 

przed zagrożeniami obiektów 

dziedzictwa kulturowego; 

 Projekty zachowujące walory 

architektoniczno-krajobrazowe 

i kulturowe miasteczek
c
 i wsi 

(np. kapliczki przydrożne, zabytkowe 

nekropolie). 

Działanie 6.1 
Infrastruktura kultury 
Poddziałanie 6.1.2 
Instytucje kultury 

sierpień 2017  

 Rozbudowa, modernizacja (w tym 

przebudowa) instytucji kultury  

by dostosować je do nowoczesnej 

działalności kulturalnej, w tym zakup 

trwałego wyposażenia oraz konserwacja 

muzealiów, starodruków itp.; 

 Wsparcie instytucji kultury na rzecz 

włączenia ich w tworzenie produktów 

turystycznych i oferty wypoczynkowo-

turystycznej, wzmocnienia ich funkcji 

regionotwórczej; 

 Wsparcie miejsc promocji kultury 

(festiwale wraz ze służącą  

im infrastrukturą, wystawy, 

39 175 653,39 zł 
(9 045 406,00 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

                                                           
c
 Rozumiane jako obszary miejskie o ludności poniżej 50 000. 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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wydawnictwa, itp.); 

 Inwestycje związane z wykorzystaniem 

i rozwojem aplikacji i usług 

teleinformatycznych, a także rozwojem 

treści cyfrowych związanych z kulturą 

i turystyką (wyłączanie jako integralny 

element projektów infrastrukturalnych 

opisanych powyżej); 

 Wsparcie rozwoju centrów/punktów 

informacji kulturalnej (wyłącznie jako 

integralny element projektów 

infrastrukturalnych opisanych powyżej). 

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

styczeń 2017  

 Rozbudowa, modernizacja (w tym 

przebudowa) instytucji kultury  

by dostosować je do nowoczesnej 

działalności kulturalnej, w tym zakup 

trwałego wyposażenia oraz konserwacja 

muzealiów, starodruków itp.; 

 Inwestycje związane z wykorzystaniem i 

rozwojem aplikacji i usług 

teleinformatycznych, a także rozwojem 

treści cyfrowych związanych z kulturą i 

turystyką (wyłącznie jako integralny 

element projektów infrastrukturalnych 

opisanych powyżej).  

6 034 134,44 zł 
(1 393 242,77 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

 

 

Przewidywana kwota 
alokacji może ulec 

zmianie  w zależności 
od stopnia 

wykorzystania 
środków we 

wcześniejszych 
konkursach 

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

grudzień 2017  

 Rozbudowa, modernizacja (w tym 

przebudowa) instytucji kultury 

by dostosować je do nowoczesnej 

działalności kulturalnej, w tym zakup 

trwałego wyposażenia oraz konserwacja 

muzealiów, starodruków itp.;  

 Inwestycje związane z wykorzystaniem i 

rozwojem aplikacji i usług 

2 575 469,13 zł 
(594 659,23 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

Przewidywana kwota 

alokacji może ulec 

zmianie  w zależności 

od stopnia 

wykorzystania 

środków we 

wcześniejszych 

konkursach 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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teleinformatycznych, a także rozwojem 

treści cyfrowych związanych z kulturą i 

turystyką (wyłącznie jako integralny 

element projektów infrastrukturalnych 

opisanych powyżej).  

Działanie 6.2. 
Dziedzictwo naturalne 
Poddziałanie 6.2.1 
Infrastruktura uzdrowiskowa 

maj 2017  

 Budowa, rozbudowa, publicznie 

dostępnej terenów zielonych i 

wyposażenie ich w urządzenia 

umożliwiające pełnienie funkcji 

rekreacyjnych/leczniczych, np. parki 

zdrojowe, ścieżki zdrowia, parki 

kinezyterapeutyczne, skwery; 

 Tworzenie urządzeń lecznictwa 

uzdrowiskowego typu pijalnie 

uzdrowiskowe, tężnie, inhalatoria, 

urządzanie odcinków plaży, 

uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy 

leczenia spacerowego i powiązane 

parkingi.  

46 955 811,63 zł 
(10 841 794,42euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Przewidywana kwota 
alokacji może ulec 

zmianie  w zależności 
od stopnia 

wykorzystania 
środków we 

wcześniejszych 
konkursach 

Działanie 6.2. 
Dziedzictwo naturalne 
Poddziałanie 6.2.2 
Szlaki wodne i nabrzeża 

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

Działanie 6.2. 
Dziedzictwo naturalne 
Poddziałanie 6.2.3 
Efektywne wykorzystanie zasobów 

 
 
 
 
 
    wrzesień 2017  
 
 
 
 

Wykorzystanie lokalnych zasobów 

przyrodniczych, w tym:  

Schemat A – trasy rowerowe:  

 budowa, modernizacja i oznakowanie 

ścieżek/tras rowerowych, inne roboty 

budowlane, które zapewnią 

bezpieczne przemieszczenie się 

turysty rowerowego wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą; 

 

20 558 649,14 zł 
(4 746 859,65 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

 

 

Przewidywana kwota 
alokacji może ulec 

zmianie  w zależności 
od stopnia 

wykorzystania 
środków we 

wcześniejszych 
konkursach 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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Schemat B – zagospodarowanie przestrzeni 

na cele turystyczno-rekreacyjne 

(z wyłączeniem Schematu A): 

 budowa, rozbudowa terenów 

rekreacyjnych, punktów i tarasów 

widokowych, ścieżek dydaktycznych, 

tras kajakowych, narciarskich, 

jeździeckich wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą; 

 urządzanie i podnoszenie standardu 

camperowisk i kempingów, 

zagospodarowanie terenów 

przybrzeżnych na cele turystyczne, 

mała infrastruktura żeglarska, 

uporządkowanie bindug i małych 

obozowisk poprzez m.in. budowę, 

remont pomostów wraz z tworzeniem 

sezonowych programów sanitarnych, 

zagospodarowanie terenu (jego 

uporządkowanie, wyposażenie 

w infrastrukturę w postaci ławek 

i stołów, wiat chroniących przed 

deszczem, koszy na śmieci, tablic 

informacyjnych). 

Schemat C – szkółki żeglarskie:  

 modernizacja infrastruktury na rzecz 

pozaszkolnych form szkoleń 

żeglarskich wraz 

z zagospodarowaniem terenów 

je otaczających oraz zakupem 

wyposażenia (wyłącznie jako element 

projektu inwestycyjnego). 
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OŚ PRIORYTETOWA 7 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 

Działanie 7.1  
Infrastruktura drogowa o znaczeniu 
regionalnym 

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

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

       luty 2017  

Budowa, przebudowa dróg lokalnych 

w miejskim obszarze funkcjonalnym 

Olsztyna (Mobilny MOF), obejmująca m.in.: 

 wzmocnienie nawierzchni w klasie 

nośności od 80 do 115KN/oś; 

 budowę/przebudowę 

nienormatywnych obiektów 

inżynierskich; 

 budowę/przebudowę 

infrastruktury towarzyszącej, m.in.: 

chodników, przejść dla pieszych, 

zatok autobusowych, skrzyżowań, 

zjazdów, sygnalizacji świetlnej, 

barier ochronnych lub ogrodzeń, 

ciągów i ścieżek rowerowych, wag 

drogowych; 

 korektę łuków poziomych 

i pionowych; 

 poprawę oznakowania poziomego 

i pionowego; 

 wyprofilowanie poboczy i rowów 

odwadniających; 

 budowę/przebudowę kanalizacji 

deszczowej; 

 przebudowę infrastruktury 

kolidującej; 

 wycinkę kolidujących drzew. 

 

5 200 544,96 zł 

(1 200 772,33 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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Działanie 7.2  
Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach 
funkcjonalnych 
Poddziałanie 7.2.2 
Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze 
funkcjonalnym Elbląga  - ZIT bis 

listopad 2017  

Budowa, przebudowa dróg lokalnych 

w miejskim obszarze funkcjonalnym 

Elbląga obejmująca m.in.: 

 wzmocnienie nawierzchni w klasie 

nośności od 80 do 115KN/oś; 

 budowę/przebudowę 

nienormatywnych obiektów 

inżynierskich; 

 budowę/przebudowę 

infrastruktury towarzyszącej, m.in.: 

chodników, przejść dla pieszych, 

zatok autobusowych, skrzyżowań, 

zjazdów, sygnalizacji świetlnej, 

barier ochronnych lub ogrodzeń, 

ciągów i ścieżek rowerowych, wag 

drogowych; 

 korektę łuków poziomych  

i pionowych; 

 poprawę oznakowania poziomego 

i pionowego; 

 wyprofilowanie poboczy i rowów 

odwadniających; 

 budowę/przebudowę kanalizacji 

deszczowej; 

 przebudowę infrastruktury 

kolidującej; 

 wycinkę kolidujących drzew. 

7 067 559,67 zł 

(1 631 854,00 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

Typy projektów 
wyszczególnione  

w SZOOP w 
Poddziałaniu 7.2.2 

Infrastruktura 
drogowa w miejskim 

obszarze 
funkcjonalnym 

Elbląga  - ZIT bis mogą 
ulec zmianie po 

zakończeniu 
konsultacji 

prowadzonych 
pomiędzy ZIT-bis  

Elbląga a Instytucją 
Zarządzającą. 

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

   grudzień 2017  

Budowa, przebudowa dróg lokalnych 

w miejskim obszarze funkcjonalnym 

Ełku obejmująca m.in.: 

 wzmocnienie nawierzchni w klasie 

nośności od 80 do 115KN/oś; 

 budowę/przebudowę 

3 551 559,89 zł 

(820 032,30 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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nienormatywnych obiektów 

inżynierskich - wyłącznie jako 

element projektu; 

 budowę/przebudowę 

infrastruktury towarzyszącej, m.in.: 

chodników, przejść dla pieszych, 

zatok autobusowych, skrzyżowań, 

zjazdów, sygnalizacji świetlnej, 

barier ochronnych lub ogrodzeń, 

ciągów i ścieżek rowerowych, wag 

drogowych; 

 korektę łuków poziomych 

i pionowych; 

 poprawę oznakowania poziomego 

i pionowego; 

 wyprofilowanie poboczy i rowów 

odwadniających; 

 budowę/przebudowę kanalizacji 

deszczowej; 

 przebudowę infrastruktury 

kolidującej; 

 wycinkę kolidujących drzew. 

 

Działanie 7.3 
Infrastruktura kolejowa 

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

OŚ PRIORYTETOWA 8 OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 

Działanie 8.1.  
Rewitalizacja obszarów miejskich 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r.  
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Działanie 8.2. 
Rewitalizacja miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis 

czerwiec 2017 

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 

(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 (ścieżki 

rowerowe 

i piesze, jako element projektu 

inwestycyjnego);  

  budowa lub przebudowa dróg 

stanowiących drogę wewnętrzną 

obszaru rewitalizowanego (definicja: 

44 076 279,50 zł 

(10 176 929,00 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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słownik terminologiczny) 

przyczyniająca się do gospodarczej 

i fizycznej rewitalizacji i regeneracji 

obszarów miejskich lub miejskich 

obszarów funkcjonalnych, wyłącznie 

jako element ww. projektów. 

Działanie 8.3.  
Rewitalizacja miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Ełku  - ZIT bis 

       maj 2017  

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 

(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 (ścieżki 

5 892 323,72 zł 

(1 360 499,59 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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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 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 

Nie przewiduje się naborów w 2017 r. 

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

Nie przewiduje się naborów w 2017 r. 

Działanie 9.2 
Infrastruktura socjalna 

maj 2017  

 Inwestycje w infrastrukturę na rzecz  

integracji społecznej (z wyłączeniem 

budowy nowych obiektów), przede 

wszystkim klubów integracji społecznej, 

centrów integracji społecznej zakładów 

aktywności zawodowej, służących 

przygotowaniu do wejścia na rynek 

pracy - wraz z wyposażeniem; 

 Inwestycje w infrastrukturę 

(z wyłączeniem budowy nowych 

obiektów) podmiotów świadczących 

32 697 825,97 zł 

(7 549 717,38 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Przewidywana kwota 
alokacji może ulec 

zmianie  w zależności 
od stopnia 

wykorzystania 
środków we 

wcześniejszych 
konkursach 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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usługi z zakresu aktywizacji dzieci 

i młodzieży ze środowisk najuboższych 

zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa 

(np. centra aktywności lokalnej, 

świetlice środowiskowe, młodzieżowe 

kluby integracji społecznej), 

sprzyjających zmianom zachowań 

społecznych - wraz z wyposażeniem; 

 Inwestycje w infrastrukturę socjalną 

(z wyłączeniem budowy nowych 

obiektów), służącą świadczeniu usług 

opiekuńczo/rehabilitacyjnych osobom 

zależnym tj. starszym, 

niepełnosprawnym, chorym psychicznie 

(projekty muszą być zgodne z 

Założeniami Długofalowej Polityki 

Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020) 

– wraz z wyposażeniem. 

Działanie 9.3 
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.1 
Infrastruktura kształcenia zawodowego 

czerwiec 2017  

W ramach niniejszego Poddziałania 

wspierane będą inwestycje mające na celu 

dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb regionalnej 

gospodarki: 

 Inwestycje w szkolnictwo zawodowe -  

zgodnie z krajowymi priorytetami 

polityki szkolnictwa zawodowego, 

w oparciu o zdiagnozowane potrzeby 

regionalnego rynku pracy 

inteligentnych specjalizacji, tj. 

-  rozbudowa, przebudowa, remont,  

   adaptacja niezbędnej infrastruktury 

   na cele praktycznej nauki zawodu 

   optymalizacja procesu kształcenia 

wraz z niezbędnym wyposażeniem 

21 335 073,36zł 

(4 926 131,00 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Przewidywana kwota 
alokacji może ulec 

zmianie  w zależności 
od stopnia 

wykorzystania 
środków we 

wcześniejszych 
konkursach 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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(ewentualnie w uzasadnionych 

przypadkach- budowa); 

- wyposażenie w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne i narzędzia TIK; 

 Komplementarne i zintegrowane 

inwestycje w infrastrukturę służącą  

do szkoleń zawodowych i uczenia się 

przez całe życie według jasno 

określonych potrzeb rynku pracy 

(w przypadku uczenia się przez całe 

życie, przede wszystkim 

przystosowanie istniejących 

placówek), tj.  

-  rozbudowa, przebudowa, remont, 

adaptacja istniejącej infrastruktury 

wraz z niezbędnym wyposażeniem 

(ewentualnie w uzasadnionych 

przypadkach- budowa); 

- wyposażenie w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne i narzędzia TIK; 

 Wspieranie oraz tworzenie 

branżowych Centrów Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego  

lub innych podmiotów realizujących 

zadania zbieżne z CKZiU na potrzeby 

regionalnej gospodarki i 

inteligentnych specjalizacji 

województwa warmińsko-

mazurskiego: 

-  rozbudowa, przebudowa, remont, 

adaptacja i wyposażenie w 

nowoczesne pomoce dydaktyczne 

i narzędzia TiK; 
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Przewidywane wsparcie ukierunkowane 

zostanie na podniesienie jakości bazy 

technologiczno-dydaktycznej szkolnictwa 

zawodowego, odzwierciedlającej naturalne 

warunki pracy. Działania te będą 

komplementarne do działań 

podejmowanych w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego PI 10 iv i 10 iii RPO 

WiM 2014- 2020, które wpłyną  

na podwyższenie kwalifikacji i kompetencji 

uczniów i słuchaczy, poprawę umiejętności 

nauczycieli zawodu i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu. Poprzez 

wzmacnianie współpracy szkół i placówek 

kształcenia zawodowego z pracodawcami 

oraz szkołami wyższymi oraz dzięki 

inwestycjom mającym na celu tworzenie 

warunków infrastrukturalnych/ 

dydaktycznych zbliżonych do rzeczywistego 

środowiska pracy, planowany jest wzrost 

poziomu aktywności zawodowej osób 

posiadających wykształcenie zasadnicze 

i średnie zawodowe. Wspierane będzie 

również tworzenie placówek mających 

charakter branżowych centrów kształcenia 

ustawicznego i zawodowego 

odpowiadających zdiagnozowanym 

potrzebom rynku pracy i inteligentnych 

specjalizacji. Wszystkie działania z zakresu 

szkolnictwa zawodowego winny 

uwzględniać potrzeby rynku pracy, 

współpracę z przedsiębiorcami i inteligentne 

specjalizacje regionu. 
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Działanie 9.3 
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.2  
Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych 

październik 2017 

Interwencja skoncentrowana zostanie 

na uruchamianiu lub poprawie istniejącej 

oferty i programów kształcenia na poziomie 

wyższym, w tym także wyższym 

zawodowym, na potrzeby gospodarki tj. 

regionalnych inteligentnych specjalizacji, 

poprzez: 

 Inwestycje w infrastrukturę 

dydaktyczną szkolnictwa wyższego 

wyłącznie w obrębie inteligentnych 

specjalizacji gospodarczych 

województwa, w tym: 

- wyposażenie i doposażenie  

istniejących obiektów służących 

prowadzeniu działalności 

dydaktycznej; 

- doposażenie uczelni prowadzących 

kształcenie o profilu praktycznym w 

specjalistyczne pomoce dydaktyczne  

i sprzęt; 

- 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. 

 Inwestycje w infrastrukturę 

dydaktyczną szkolnictwa wyższego 

zawodowego dla potrzeb regionalnych 

specjalizacji, w tym: 

- wyposażenie i doposażenie 

istniejących obiektów służących 

30 399 323,65 zł 

(7 019 008,00 euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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prowadzeniu działalności 

dydaktycznej; 

- doposażenie uczelni prowadzących 

kształcenie o profilu praktycznym 

w specjalistyczne pomoce 

dydaktyczne i sprzęt; 

- 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 (dotyczy typu 1 i 2 ) 

obligatoryjnie wymagana jest pozytywna 

opinia MNiSW w zakresie możliwości 

realizacji projektu. Planowane 

przedsięwzięcia winny zostać 

ukierunkowane na zwiększenie dostępności 

i poprawy oferty wysokiej jakości edukacji 

wyższej. Realizowane będą wyłącznie 

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 

lipiec 2017  
W ramach niniejszego priorytetu wspierane 

będą: 

26 807 083,97 zł 

(6 189 583,00 euro) 
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Poddziałanie 9.3.3 
Instytucje popularyzujące naukę i innowacje 
Schemat A 

 Inwestycje w infrastrukturę 

popularyzującą naukę i innowacje, 

tj. budowa obiektów popularyzujących 

naukę i innowacje wraz z zakupem 

i montażem stanowisk, ekspozycji oraz 

wyposażenia specjalistycznego 

i zabezpieczeniem koniecznej 

infrastruktury ICT (komputery, 

serwery ). Interwencja skierowana 

zostanie na budowę unikatowych, 

niedostępnych dotychczas dla 

mieszkańców województwa 

warmińsko-mazurskiego obiektów 

popularyzujących naukę i innowacje 

(dzięki którym możliwa będzie 

realizacja nowoczesnych usług 

edukacyjnych poza systemem 

szkolnictwa, jako jego uzupełnienie 

i wzbogacenie. W powstałych dzięki 

wsparciu z EFRR instytucjach, edukacja 

odbywać się będzie głównie poprzez 

nauczanie eksperymentalne. Nowe 

usługi (takie jak pokazy naukowe, 

interaktywne wykłady, pikniki, festyny 

naukowe, zajęcia i seminaria 

prowadzone dla grup szkolnych, 

rodzin z dziećmi) realizowane będą 

z wykorzystaniem nowoczesnych 

metod nauczania i technik 

multimedialnych. Podejmowane 

działania muszą być skierowane 

na pobudzanie zainteresowania 

przedmiotami matematyczno- 

przyrodniczymi, ICT, językami obcymi, 

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 
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kształtowaniu właściwych postaw 

(kreatywności, innowacyjności, pracy 

zespołowej) i wspieraniu wyboru 

ścieżki edukacyjnej związanej  

z naukami ścisłymi. 

Działanie 9.3 
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.3 
Instytucje popularyzujące naukę i innowacje 
Schemat B 

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

Działanie 9.3  
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.4 
Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej 

marzec 2017  

W ramach niniejszego Poddziałania 

wspierane będą: 

 Inwestycje w infrastrukturę 

kształcenia ogólnego związane z 

poprawą nauczania nauk ścisłych, ICT, 

matematyczno-przyrodniczych, 

języków obcych, czy też nauczania 

eksperymentalnego oraz 

kształtowania właściwych postaw 

(kreatywności, innowacyjności, pracy 

zespołowej) , tj.: 

- rozbudowa, przebudowa, remont, 

adaptacja szkół w w/w zakresie wraz 

z niezbędnym wyposażeniem; 

- budowa nowej infrastruktury 

edukacji ogólnej (szkół). Interwencja  

w zakresie budowy nowej 

infrastruktury edukacji ogólnej musi 

uwzględniać trendy demograficzne 

zachodzące na danym obszarze oraz 

efektywność kosztową; 

 Wyposażenie pracowni, sal 

dydaktycznych w nowoczesny sprzęt  

i materiały dydaktyczne; 

10 018 638,11 zł 

(2 313 239,00 euro) 

 

 

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 
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 Inwestycje służące realizacji zajęć 

sportowych, tj.: 

- budowa, rozbudowa, przebudowa, 

remont, adaptacja przyszkolnej 

infrastruktury sportowej , 

umożliwiającej prowadzenie zajęć 

sportowych; 

- wyposażenie w niezbędny sprzęt 

do zajęć sportowych, gimnastyki; 

 Wyposażenie specjalistyczne 

w szkołach, tj. 

-  zakup sprzętu specjalistycznego 

i pomocy dydaktycznych  

do wspomagania rozwoju uczniów 

ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, uczniów 

niepełnosprawnych, uczniów 

szczególnie uzdolnionych, uczniów 

z problemami w przyswajaniu 

wiedzy. 

Działanie 9.3 
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.5 
Infrastruktura edukacji przedszkolnej 

kwiecień 2017  

W ramach niniejszego Poddziałania 
finansowane będą inwestycje  
w infrastrukturę edukacji przedszkolnej  
w celu poprawy dostępu do tego rodzaju 
edukacji. Inwestycje będą mogły polegać na: 

 Budowie nowych obiektów 

na potrzeby edukacji przedszkolnej 

(wraz z niezbędnym wyposażeniem); 

 Rozbudowie, przebudowie, remoncie, 

adaptacji istniejących obiektów w celu 

dostosowania ich do edukacji 

przedszkolnej bądź poprawy 

warunków dla zwiększenia liczby 

miejsc (wraz z niezbędnym 

5 072 727,06 zł 
(1 171 260,00 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

Konkurs dedykowany 
beneficjentom, którzy 
otrzymali wsparcie w 

dotychczasowych 
konkursach w 
Działaniu 2.1. 

Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej 

jakości edukacji 
przedszkolnej, a także 

podmiotom, które 
będą ubiegały się i 

otrzymają wsparcie w 
Działaniu 2.1.  w 

ramach pierwszego 
konkursu w 2017 r. 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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wyposażeniem); 

 Doposażeniu placówek istniejących, 

zakupie niezbędnego sprzętu (w tym 

poprawa warunków przy zwiększonej 

liczbie miejsc przedszkolnych). 

Aktualizacja 
Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowej II 

zawierająca tę 
informację zostanie 

opublikowana na 
początku marca br.  

 

OŚ PRIORYTETOWA 10 REGIONALNY RYNEK PRACY 

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

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

Działanie 10.2  
Aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez zatrudnienia - projekty konkursowe 

luty 2017 

Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez 

zatrudnienia uwzględniające instrumenty  

i usługi rynku pracy wskazane w ustawie  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy lub inne działania zatrudnieniowe  

i usługi rynku pracy, które przyczyniają się 

do aktywizacji zawodowej. 

Projekty w zakresie aktywizacji zawodowej 

obejmują wszystkie niezbędne dla danego 

uczestnika formy pomocy mające na celu 

poprawę jego sytuacji na rynku pracy lub 

uzyskanie zatrudnienia. 

 

32 482 500,00 zł 
(7 500 000 euro) 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

w Olsztynie (IP) 

Zaplanowano 
organizację 3 

konkursów na 3 
subregiony 

województwa 
warmińsko-
mazurskiego 

(olsztyński, elbląski i 
ełcki). Konkursy 
ogłaszane będą 

równocześnie i będą 
zakładały te same 

formy wsparcia 
skierowane do 

uczestników z różnych 
subregionów. 

Działanie 10.3 
Rozwój samozatrudnienia 

wrzesień 2017 

 

 

Bezzwrotne wsparcie dla osób 

zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej.  

56 303 000,00 zł 
(13 000 000,00 euro) 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

w Olsztynie (IP) 

Zaplanowano 
organizację 7 

konkursów na 7 
różnych obszarów  

województwa 
warmińsko-

http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
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mazurskiego. 

Konkursy ogłaszane 
będą równocześnie 
 i będą zakładały te 

same formy wsparcia, 
skierowane do 

uczestników z różnych 
obszarów. 

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

maj 2017 

 

 

 

 

Wspieranie usług opieki nad dziećmi  

do 3 roku życia (np. w żłobkach, klubach 

dziecięcych, u dziennych opiekunów lub 

niań). 

  

8 228 900,00 zł  
(1 900 000,00 euro) 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

w Olsztynie (IP) 

Zaplanowano 
organizację  

3 konkursów na 3 
subregiony 

województwa 
warmińsko-
mazurskiego 

(olsztyński, elbląski  
i ełcki). Konkursy 
ogłaszane będą 

równocześnie i będą 
zakładały te same 
formy wsparcia, 
skierowane do 

uczestników z różnych 
subregionów. 

Działanie 10.5  
Wsparcie pracowników i osób zwolnionych 
poprzez działania outplacementowe 

wrzesień 2017 

Wsparcie outplacementowe (tj. wsparcie 

osób objętych restrukturyzacją lub 

reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy  

z przyczyn dotyczących zakładu pracy  

w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 

dniem przystąpienia do projektu). 13 295 372,14 zł  
(3 069 815,78 euro) 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

w Olsztynie (IP) 

Zaplanowano 
organizację 3 

konkursów na 3 
subregiony 

województwa 
warmińsko-
mazurskiego 

(olsztyński, elbląski i 
ełcki). Konkursy 
ogłaszane będą 

równocześnie i będą 
zakładały te same 

formy wsparcia 
skierowane do 

uczestników z różnych 

http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
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subregionów. 
 

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

Nie przewiduje się naborów w 2017 r. 

Działanie 10.7 
Aktywne i zdrowe starzenie się 

marzec 2017 

Realizacja programów profilaktycznych 

opracowanych na szczeblu krajowym pod 

nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie 

raka jelita grubego, w tym działania 

zwiększające zgłaszalność na badania 

profilaktyczne. 

4 230 133,82 zł 

(976 710,65 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

Działanie 10.7 
Aktywne i zdrowe starzenie się 

marzec 2017 

Realizacja programów profilaktycznych 

opracowanych na szczeblu krajowym pod 

nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie 

raka piersi, w tym działania zwiększające 

zgłaszalność na badania profilaktyczne. 

2 115 066,89 zł  
(488 355,32 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

Działanie 10.7 
Aktywne i zdrowe starzenie się 

czerwiec 2017 

Realizacja programów zdrowotnych 

dotyczących chorób będących istotnym 

problemem zdrowotnym regionu  

w zakresie zakaźnych chorób 

odkleszczowych (borelioza i kleszczowe 

zapalenie mózgu), w tym działania 

zwiększające zgłaszalność na badania 

profilaktyczne. 

1 194 390,45 zł 

(275 777,06 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

Działanie 10.7 
Aktywne i zdrowe starzenie się 

wrzesień 2017 

Opracowanie i/lub wdrożenie programów 

zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji 

medycznej. 

3 483 638,77 zł  
(804 349,75 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 
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OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

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

luty 2017 

 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;  

- 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 

60 341 344,46 zł 

(13 932 427,72 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 
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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. 

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; 
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- 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 od 

rynku pracy realizowanym m.in. 

poprzez skierowanie i 

sfinansowanie: 

- programu korekcyjno-

edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie; 

- finansowanie kosztów badań 

lekarskich związanych z podjęciem 

zatrudnienia. 

 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),  
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z wyjątkiem warsztatów terapii 

zajęciowej. 

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

kwiecień 2017 

 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;  

- 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 

15 085 336,11 zł 
(3 483 106,93 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

Konkurs skierowany 
w 100 % do osób  

z 
niepełnosprawnościa

mi 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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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. 

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 
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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 od 

rynku pracy realizowanym m.in. 

poprzez skierowanie i sfinansowanie: 

- programu korekcyjno-edukacyjnego 

dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie; 

- finansowanie kosztów badań 

lekarskich związanych z podjęciem 

zatrudnienia. 

 

 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 
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na rzecz aktywizacji społeczno-

zawodowej (których podstawowym 

zadaniem nie jest działalność 

gospodarcza), z wyjątkiem 

warsztatów terapii zajęciowej. 

 

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

wrzesień 2017 

 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 

60 341 344,46 zł 
(13 932 427,72 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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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; 

- 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 od 

rynku pracy realizowanym m.in. 

poprzez skierowanie i 

sfinansowanie: 

- programu korekcyjno-
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edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie; 

- finansowanie kosztów badań 

lekarskich związanych z 

podjęciem zatrudnienia. 

 

 Wsparcie dla osób zagrożonych 

ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym poprzez finansowanie 

funkcjonowania podmiotów 

integracji społecznej tj. centra 

integracji społecznej, kluby integracji 

społecznej, zakłady aktywności 

zawodowej oraz podmioty działające 

na rzecz aktywizacji społeczno-

zawodowej (których podstawowym 

zadaniem nie jest działalność 

gospodarcza), z wyjątkiem 

warsztatów terapii zajęciowej. 
 

 
Działanie 11.1 
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 

marzec 2017 

 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;  

27 857 806,10 zł 

(6 432 187,97 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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- 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; 

- 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 od rynku 

pracy realizowanym m.in. poprzez 

skierowanie i sfinansowanie: 

- programu korekcyjno-edukacyjnego 
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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 
 

maj 2017 

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. 

4 325 455,54 zł 
(998 719,82 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

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

grudzień 2017 

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. 

4 268 341,04 zł 
(985 532,45 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

 

 

 

Konkurs 

rewitalizacyjny 

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

wrzesień 2017 

Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy  

(w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku 

ok. 11/14 lat celem uzupełnianie interwencji 

krajowej). 

 

1 192 428,24 zł 
(275 324,00 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 
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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 11.2.1 
Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – 
projekty konkursowe 

grudzień 2017 

Opracowanie i wdrożenie programów 

wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad 

rozwojowych i rehabilitacji dzieci 

zagrożonych niepełnosprawnością 

i niepełnosprawnych. 

 

   

8 072 984,00 zł  

(1 864 000,00 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

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

maj 2017 

Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy  

(w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku 

ok. 11/14 lat celem uzupełnianie interwencji 

krajowej). 

 

1 192 428,16 zł 
(275 323,98 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

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

kwiecień 2017 

 Realizacja zintegrowanych usług 

aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz 

rodzin z zastosowaniem co najmniej 

trzech poniższych form wsparcia 

(na podstawie indywidualnej diagnozy 

rodziny): 

- Poradnictwo specjalistyczne,  

w szczególności prawne, 

psychologiczne i rodzinne dla 

rodzin, które mają trudności lub 

wykazują potrzebę wsparcia w 

rozwiązywaniu swoich problemów 

życiowych;  

- Wsparcie w rozwiązywaniu 

problemów rodzinnych za pomocą 

metod bazujących na 

wykorzystaniu potencjału  i 

zasobów tkwiących w rodzinie 

m.in. poprzez zastosowanie KGR, 

TSR, mediacji; 

24 110 035,84 zł 

(5 566 851,96 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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- Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu 

problemów opiekuńczo-

wychowawczych, 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 problemów 

opiekuńczo-wychowawczych, 

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 opiekuńczo-

wychowawczą, 

niepełnosprawnością), w tym 
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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 

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 korekcyjno-

edukacyjne 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 
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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);  

- 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; 
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- 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 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 
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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). 

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 

październik 2017 

 Realizacja zintegrowanych usług 

aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz 

rodzin z zastosowaniem co najmniej 

trzech poniższych form wsparcia  

(na podstawie indywidualnej diagnozy 

rodziny): 

- Poradnictwo specjalistyczne,  

w szczególności prawne, 

psychologiczne i rodzinne dla rodzin, 

które mają trudności lub wykazują 

potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu 

swoich problemów życiowych;  

- Wsparcie w rozwiązywaniu 

problemów rodzinnych za pomocą 

metod bazujących na wykorzystaniu 

potencjału i zasobów tkwiących w 

rodzinie m.in. poprzez zastosowanie 

KGR, TSR, mediacji; 

- Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu 

problemów opiekuńczo-

wychowawczych, zmierzające do 

świadomego i odpowiedzialnego 

podejmowania i realizacji funkcji 

27 423 025,80 zł 
(6 331 800,00 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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wynikających z rodzicielstwa (udział  

w zajęciach 

edukacyjnych/warsztatach/ 

poradnictwie, m.in. szkoła dla 

rodziców, zajęcia z wychowania bez 

przemocy, poradnictwo w zakresie 

problemów opiekuńczo-

wychowawczych, 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 

opiekuńczo-wychowawczą, 

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 
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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); 

- Wsparcie ofiar przemocy domowej 

i/lub programy korekcyjno-edukacyjne 

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;  

- n)Wspieranie organizacji pomocy 

sąsiedzkiej, usług wolontariackich  

dla rodzin wykluczonych bądź 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

- Usługi, mające na celu propagowanie  

i kształtowanie właściwych postaw 

członków rodzin wykluczonych bądź 
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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) 

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 – 

 

 

 

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 

 

 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
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projekt ZIT Ełk  

marzec 2017 

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). 

 

4 178 481,41 zł 
(964 784,44 euro) 

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 

październik 2017 

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). 

 

2 984 629,61 zł 
(689 131,75 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

Konkurs 
rewitalizacyjny 

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 

Nie przewiduje się naborów w 2017 r. 

Działanie 11.3  
Wspieranie przedsiębiorczości społecznej  
i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 
społecznych oraz ekonomii społecznej  
i solidarnej w celu ułatwia dostępu  

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

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/12/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow


 

 

 
    84 

do zatrudnienia 
Poddziałanie 11.3.2  
Koordynacja ekonomii społecznej w regionie 

 

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

http://rpo.warmia.mazury.pl. 
2
 Kwoty w zł ujęte w harmonogramie są kwotami orientacyjnymi. Właściwe kwoty zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie. 

 

 

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  

EFRR - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

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

