
 

 
             Załącznik do Uchwały nr ………….………… 

      Zarządu  ki     Załącznik do Uchwały nr ………….………… 
       Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  

na 2018 rok1 
wersja z dnia 26 stycznia 2018 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
 

marzec  

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) 

44 990 244,01 zł  
(10 761 156,72 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 
Przewidywana kwota 

alokacji może ulec 
zmianie w zależności 

od stopnia 
wykorzystania 
środków we 

wcześniejszych 
konkursach. 

 

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

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. 
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 

luty 

 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; 

 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 

12 542 400,00 zł 
(3 000 000,00 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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demonstracji, walidacji, testowania jako 
element większego projektu B+R). 

 
W ramach typu 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 1.2.2  
Współpraca biznesu z nauką 

luty 

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.  
 

75 254 400,00 zł 
(18 000 000,00 euro) 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

Działanie 1.2 
Innowacyjne firmy  
Poddziałanie 1.2.3 
Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji 

maj  

 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 

19 196 660,66 zł 

(4 591 623,77 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Przewidywana kwota 
alokacji może ulec 

zmianie w zależności 
od stopnia 

wykorzystania 
środków we 

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


 

 

 
    4 

nowych/ zmodyfikowanych usług oraz 
działania promocyjne na rzecz ich 
upowszechnienia); 

 Inwestycje w infrastrukturę (obiekty 
kubaturowe, 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). 
 

wcześniejszych 
konkursach. 

Działanie 1.3 
Przedsiębiorczość  
(Wsparcie przedsiębiorczości) 
Poddziałanie 1.3.1  
Inkubowanie przedsiębiorstw 

luty  

 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 

89 191 757,32 zł 

(21 333 657,99 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/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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być stosunkowo łatwo adaptowalne  
do potrzeb kolejnych użytkowników  
lub usunięte. 

 

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

luty 

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

4 180 800,00 zł 
(1 000 000,00 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. 

Działanie 1.3  
Przedsiębiorczość  
(Wsparcie przedsiębiorczości) 
Poddziałanie 1.3.4 
Tereny inwestycyjne 

kwiecień  

 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). 
 

30 176 568,81 zł 

(7 217 893,42 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 

kwiecień  

Zakup usług, które przyczynią się do 
wzmocnienia pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym: 

 usług doradczych i szkoleniowych 

17 752 548,20 zł 

(4 246 208,43 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  

Przewidywana kwota 
alokacji może ulec 

zmianie w zależności 
od stopnia 

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://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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Usługi dla MŚP zwiększające zdolność MŚP do 
budowania oraz wzrostu przewagi 
konkurencyjnej na rynku; 

 usług związanych z internacjonalizacją 
firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, 
organizacja udziału przedsiębiorstwa  
w międzynarodowych targach, 
wyjazdach biznesowych, misjach 
gospodarczych. 
 

w Olsztynie 

EFRR 

wykorzystania 
środków we 

wcześniejszych 
konkursach. 

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

luty  

 
Schemat A) wsparcie doradcze i szkoleniowe 
podmiotów wspierających przedsiębiorczość, 
w tym zarządzających parkami 
przemysłowymi, naukowo- technologicznymi, 
inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodków 
innowacji (w oparciu o zidentyfikowane 
potrzeby instytucji); wsparcie może dotyczyć 
także wdrożenia TIK w celu podniesienia 
jakości usług; 
 
Schemat B) przygotowanie i świadczenie 
pakietowych usług służących podniesieniu 
innowacyjności firm (w ramach tego typu 
przedsięwzięć również promocja rozwoju 
technologicznego innowacyjności), w tym 
inwestycje w infrastrukturę, wyłącznie w celu 
świadczenia nowych usług; (profesjonalizacja 
usług). 
 

 
 
 

Schemat A – 
7 622 862,97 zł 

(1 823 302,47 euro) 
 
 
 
 

 
 

 
Schemat B – 

8 583 420,33 zł 
(2 053 056,91 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 1.4  
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  

wrzesień  
Schemat C: sieciowe projekty promocji 
gospodarczej 
W ramach niniejszego Poddziałania 

23 138 399,29 zł 
(5 534 443,00 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.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
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Promocja gospodarcza regionu 
Schemat C 

wspierane będą kompleksowe sieciowe 
projekty promocji gospodarczej w wymiarze 
krajowym i międzynarodowym, których 
celem będzie zarówno wypromowanie 
oferty gospodarczej województwa, jak  
i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji 
zewnętrznych (w tym zagranicznych)  
do regionu. Działania promocji gospodarczej 
mogą obejmować m.in.: 

- przygotowanie kompleksowych ofert 
inwestycyjnych;  

- tworzenie nowych i rozwój 
istniejących systemów informacji 
gospodarczej;  

- kampanie medialne; 
- organizacja i udział 

w przedsięwzięciach o charakterze 
gospodarczym ukierunkowane  
na zwiększenie międzynarodowej 
rangi gospodarczej regionu (wyłącznie 
jako komponent większego projektu, 
tego typu działania nie mogą stanowić 
oddzielnego projektu). 

Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

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

Nie przewiduje się naborów w 2018 r. 

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

kwiecień 

Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia 
realizowane przez co najmniej dwa MŚP 
mające na celu zmianę modelu zarządzania 
ofertą firmy poprzez pakietowanie 
produktów i usług (min. trzy różne 
produkty/ usługi oferowane przez minimum 
dwa przedsiębiorstwa) i oferowanie ich 
klientom w formie połączonej (w tym  
z wykorzystaniem technologii informacyjno-

41 808 000,00 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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komunikacyjnych). Projekty mogą 
obejmować wydatki na przygotowanie 
zaplecza technologicznego, aplikacji, 
rozwiązań teleinformatycznych oraz inne 
niezbędne inwestycje związane  
z pakietowaniem oferty, przez które 
rozumie się wydatki mające na celu 
dostosowanie dotychczasowej oferty 
(produktu lub usługi) do potrzeb pakietu. 
Ponadto dofinansowanie zostaną działania 
promocyjne i informacyjne na rzecz 
upowszechnienia oferty wśród 
potencjalnych odbiorców. 
 

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

maj 

Wsparcie w niniejszym poddziałaniu 
uzyskają projekty MŚP polegające na 
zwiększeniu udziału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w 
zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z 
przeszkoleniem pracowników), prowadząc 
m.in. do obniżania kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej, internacjonalizacji 
oraz usprawnienia kontaktów z klientem 
(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). 
 

4 180 800,00 zł 
(1 000 000,00 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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Działanie 1.4  
Nowe modele biznesowe i ekspansja 
Poddziałanie 1.4.4 
Internacjonalizacja MŚP 

kwiecień 

Wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne 
MŚP mające na celu przygotowanie oferty 
produktowo-usługowej firmy do potrzeb 
internacjonalizacji.  
Projekty będą obejmować wydatki  
(w tym infrastrukturalne) związane  
z dostosowaniem m.in. procesów/ 
produktów/ usług/ systemu dystrybucji, itp. 
do wymagań nowych klientów, przepisów  
i norm obowiązujących w krajach, do 
których kierowana będzie oferta 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. 
 

29 265 600,00 zł 
(7 000 000,00 euro) 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

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

 

 

luty 

Wsparcie w ramach niniejszego 
poddziałania 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. 
 

 
 
 
 

3 891 247,91 zł 
(930 742,42 euro) 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

Działanie 1.5  
Nowoczesne firmy 
Poddziałanie 1.5.2  
Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa 
regionu 

kwiecień 

Wsparcie skierowane jest na 
przedsięwzięcia zakładające budowanie 
przewag konkurencyjnych MŚP poprzez 
tworzenie /budowanie nowej oferty 
produktowo-usługowej polegającej na 
odtwarzaniu historycznego krajobrazu 

83 616 000,00 zł 
(20 000  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/
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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gospodarczego regionu (przywrócenie 
tradycyjnych produktów, usług i zawodów).  
W ramach niniejszego poddziałania 
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 
produktów/ usług charakterystycznych 
dla regionu. 

 modernizację/przebudowę 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). 
 

 
 
 
Działanie 1.5 
Nowoczesne firmy 

 

Brak naborów w tym poddziałaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 
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Poddziałanie 1.5.3 
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 
(IF)  
 
 

OŚ PRIORYTETOWA 2 KADRY DLA GOSPODARKI 

Działanie 2.1  
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej 

marzec  

 Tworzenie nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego;  

 Dofinansowanie udziału dzieci  
w edukacji przedszkolnej; 

 Wspieranie kompetencji kluczowych 
dzieci w zakresie porozumiewania się 
w językach obcych oraz kompetencji 
społecznych, inicjatywności, 
przedsiębiorczości, kreatywności.  
 

 

12 694 180,10 zł 

(3 036 304,08 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 
 

listopad 

 Kształcenie kompetencji kluczowych  
i umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy, w tym 
zapewnienie zindywidualizowanego 
podejścia do uczniów o specjalnych 
potrzebach rozwojowych  
i edukacyjnych, w tym wsparcie ucznia 
młodszego;  

 Tworzenie warunków dla nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu;  

 Korzystanie z technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz rozwijanie 
kompetencji informatycznych.  
 

45 327 549,04 zł 

(10 841 836,26 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

 
Działanie 2.2 
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 
ukierunkowanej na rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów 
Poddziałanie 2.2.2 
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 

czerwiec 

 Kształcenie kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy 
(matematyczno-przyrodniczych, ICT, 
językowych) oraz właściwych 
postaw/umiejętności (kreatywności, 
innowacyjności oraz pracy zespołowej), 
w tym zapewnienie 

10 374 078,83 zł 

(2 422 744,25 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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ukierunkowanej na rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg. 
 

zindywidualizowanego podejścia do 
uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, w tym wsparcie ucznia 
młodszego; 

 Tworzenie warunków dla nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu. 
 

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

listopad 

Projekty mające na celu kompleksowe 
wsparcie osób w podnoszeniu poziomu 
kompetencji i umiejętności: językowych, 
ICT i zarządzania projektem (planowania  
i osiągania celów) realizowane poprzez 
organizację szkoleń lub innych form 
podnoszenia kompetencji i /lub 
kwalifikacji. 

 

27 768 201,33 zł 

(6 641 839,20 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

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

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

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

luty  

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

 

36 956 138,12 zł 

(8 839 489,60 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  

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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OŚ PRIORYTETOWA 3 CYFROWY REGION 

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

maj  

 Budowa systemów informacji 
przestrzennej: 
- rozwój i integracja danych 

przestrzennych oraz budowa  
i rozbudowa platform informacji 
przestrzennej; 

- digitalizacja, harmonizacja  
i uzupełnienie baz danych zasobów 
geodezyjno-kartograficznych; 

- tworzenie inteligentnych 
przewodników /map. 

 

 Elektroniczne zarządzanie zasobami 
informacji sektora publicznego: 
- rozwój zasobów publicznych poprzez 

digitalizację, udostępnianie, 
gromadzenie i zabezpieczanie  
z wykorzystaniem TIK; 

- zinformatyzowanie zarządzania 
informacją i zasobami publicznymi; 

- uporządkowanie rejestrów 
publicznych, stworzenie warunków  
dla ich współpracy i wymiany danych 
(zgodnie z wymogami 
interoperacyjności), udostępnienie 
zawartych w nich informacji; 

- zapewnienie optymalnych warunków 
przechowywania i zabezpieczenia 
informacji/danych (w tym szczególnie: 
systemy zarządcze, technologii 
przetwarzania danych, itp.). 

 

 E-administracja: 
- uproszczenie i zinformatyzowanie 

procedur zorientowane 
na użytkownika (np. zintegrowanie 
wewnętrznych systemów 

49 250 166,82 zł 

(11 780 082,00 euro) 

 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nie przewiduje się naborów w 2018 r. 

OŚ PRIORYTETOWA 4 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

Działanie 4.1 
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

 

 

 

 

wrzesień 

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

 Budowa/modernizacja sieci 
dystrybucyjnych umożliwiających 
przyłączenie jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych do Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego realizowane przez 
operatorów systemu dystrybucyjnego  
na sieci o niskim i średnim napięciu 
(poniżej 110 kV).  

 Poprawa zdolności do magazynowania 
energii elektrycznej – jako element 

 

 

 

 

 

 

77 453 649,55 zł 

(18 526 035,58 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/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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uzupełniający projektów. 

 Działania informacyjno-edukacyjne 
promujące wykorzystanie OZE, wyłącznie 
jako element uzupełniający projektów – 
max. 2% kosztów kwalifikowanych. 
 

Działanie 4.2 
Efektywność energetyczna i wykorzystanie 
OZE w MŚP 

czerwiec  

 Modernizacja i rozbudowa linii 
produkcyjnych w przedsiębiorstwach  
na efektywne energetycznie, w tym  
z zastosowaniem OZE. 

 Modernizacja instalacji technicznych  
w przedsiębiorstwie na efektywne 
energetycznie, w tym pod kątem 
wykorzystania OZE. 

 Głęboka, kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków w 
przedsiębiorstwach wraz z możliwością 
wymiany źródeł ciepła, w tym z 
możliwością zastosowania OZE  
(w przypadku budynków 
administracyjnych wyłącznie jako 
element projektu). 

 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). 
 

28 803 275,39 zł 

(6 889 417,19 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 4.3 
Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków 
Poddziałanie 4.3.1  
Efektywność energetyczna w budynkach 

luty  

 Głęboka kompleksowa modernizacja 
budynków w tym:  
-    ocieplenie obiektu, wymiana okien, 

drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia  
na energooszczędne;  

1 110 525,00 zł 

(265 625,00 euro) 

 

 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Konkurs dedykowany 
Wnioskodawcom, 

których uzgodnione 
zintegrowane 

przedsięwzięcia 

http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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publicznych -     przebudowa systemów grzewczych 
(wraz z wymianą źródła ciepła, 
podłączeniem do niego lub 
modernizacją przyłącza, podłączenie  
do sieci ciepłowniczej), systemów 
wentylacji i klimatyzacji, instalacja 
systemów chłodzących, w tym 
również OZE; 

  Instalacja inteligentnych systemów 
zarządzania energią w oparciu m.in.  
o technologie TIK (wyłącznie jako 
element projektów kompleksowej 
modernizacji, opisanych powyżej);  

 Audyt energetyczny realizowany jako 
element projektu. 
 

Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

zostały zawarte  
w Ponadlokalnym 

programie 
rewitalizacji sieci 
miast Cittaslow 
Województwa 
Warmińsko-

Mazurskiego. 
 

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

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

 

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

listopad  

 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 
obszarze funkcjonalnym Olsztyna 
obejmujące: budowę, przebudowę dróg 
lokalnych, elementy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, budowę 
komunikacyjnych dróg rowerowych oraz 
ciągów pieszo-rowerowych wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą; 

6 028 624,17 zł 
(1 441 978,61 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

. 

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

Preferencje: 

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

 w przypadku, gdy z planów lub 
dokumentów strategicznych albo  
z analizy kosztów i korzyści 
odnoszących się do zrównoważonej 
mobilności miejskiej wynika potrzeba 
zakupu autobusów, dozwolony jest 
zakup pojazdów spełniających normę 
emisji spalin EURO VI. Priorytetowo 
będzie jednak traktowany zakup 
pojazdów  
o alternatywnych systemach 
napędowych (elektrycznych, 
hybrydowych, biopaliwa, napędzanych 
wodorem, itp.); 

 preferowane będą projekty z zakresu 
integracji różnych form transportu 
zbiorowego funkcjonujących na 
terenach miejskich i podmiejskich. 
 

Działanie 4.4 
Zrównoważony transport miejski 
Poddziałanie 4.4.2 
Poprawa mobilności miejskiej w miejskim 

maj  

Budowa, przebudowa dróg w obszarze 
funkcjonalnym Elbląga związanych  
ze zrównoważoną mobilnością miejską (jako 
element Strategii ZIT bis), w tym m.in.:   

2 225 988,61 zł 

(532 431,26 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis 
 

 budowa przebudowa torowisk 
tramwajowych wraz z trakcją 
tramwajową, niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą i urządzeniami 
technicznymi; 

 budowa, przebudowa lub remont 
elementów funkcjonalnych  
i wyposażenia drogi tj.: zjazdy, zatoki 
autobusowe, obiekty inżynierskie, 
miejsca postojowe i inne niezbędne 
urządzenia drogowe; 

 budowa, przebudowa lub remont 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w tym m. in. : sygnalizacji 
świetlnej, barier ochronnych, 
oznakowania, ogrodzeń, 

 budowa lub remont osłon 
przeciwolśnieniowych lub ekranów 
akustycznych; 

 budowa lub remont chodników 
(wyłącznie w przypadku budowy, 
przebudowy lub remontu drogi, jako 
część projektu); 

 budowa lub remont przejść dla 
pieszych, jak również wszelkie inne 
prace infrastrukturalne pozwalające 
zwiększyć  
bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów 
czy zwierząt; 

 budowa, przebudowa lub remont 
ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek  
i dróg rowerowych (jako część projektu) 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą i urządzeniami 
technicznymi; 

 budowa lub przebudowa oświetlenia; 

 budowa, przebudowa lub remont  
infrastruktury drogowej przyczyniającej 
się do ochrony środowiska (itp. 

Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 
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urządzenia odwadniające w tym 
kanalizacja deszczowa, zbiorniki 
retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki 
odparowujące, separatory dla wód 
opadowych); 

 budowa/przebudowa kanalizacji 
teletechnicznej; 

 przebudowa infrastruktury kolidującej. 

 

Preferencje otrzymają projekty z zakresu 

integracji różnych form transportu 

zbiorowego funkcjonujących na terenach 

miejskich i podmiejskich. 

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

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

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

marzec  

 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 
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. 

19 866 888,09 zł 

(4 751 934,58 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Działanie 4.5 
Wysokosprawne wytwarzanie energii 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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OŚ PRIORYTETOWA 5 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 

Działanie 5.1  
Gospodarka odpadowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty  

 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 
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.  

 

Preferowane będą projekty obejmujące 
selektywną zbiórkę odpadów  
i zapobiegające powstawaniu odpadów.  
W przypadku tworzenia przez gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 806 329,24 zł 
(20 284 713,27 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/
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punktów selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych oraz punktów dobrowolnego 
gromadzenia odpadów preferowane będą 
zintegrowane projekty pokrywające większe 
obszary geograficzne, np. kilku gmin. 

Działanie 5.2 
Gospodarka wodno-ściekowa 

luty  

Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-

ściekowej – projekty służące rozwiązywaniu 

problemów z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej, umiejscowione na terenie 

aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 

91/271/EWG) od 2 do 10 tys. RLM,  

w szczególności projekty polegające na: 

 budowie, rozbudowie lub modernizacji 

oczyszczalni ścieków komunalnych,  

 budowie, rozbudowie lub modernizacji 

instalacji związanych z gospodarką 

osadami ściekowymi,  

 budowie i modernizacji systemów 

kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest 

rozdział kanalizacji ogólnospławnej  

na sanitarną i deszczową), 

 budowie i modernizacji systemów 

zaopatrzenia w wodę (sieci 

wodociągowe, ujęcia i stacje 

uzdatniania wody), z uwzględnieniem 

inteligentnych systemów zarządzania 

sieciami wodociągowymi,  

 zakupie urządzeń i aparatury (np. 

mobilne laboratoria, instalacje 

kontrolnopomiarowe), zakup i remont 

urządzeń służących gromadzeniu, 

odprowadzaniu, uzdatnianiu  

i przesyłowi wody, wdrożenie nowych 

technologii służących oszczędzaniu 

wody i odnowy wody – jako element 

61 041 048,12 zł 
(14 600 327,24 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

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

 

Dopuszcza się realizację projektów 

grupowych, tj. realizowanych dla kilku 

aglomeracji, z których każda jest mniejsza 

niż 10 000 RLM.  

Projekt dotyczący gospodarki wodno-

ściekowej powinien zamykać się w granicach 

wyznaczonej aglomeracji lub w przypadku 

projektów grupowych w granicach 

aglomeracji objętych wspólnym projektem. 
 

Działanie 5.3  
Ochrona różnorodności biologicznej 

styczeń  

 Podniesienie standardu bazy technicznej i 

wyposażenia parków krajobrazowych  

i rezerwatów przyrody (w tym 

położonych na obszarach NATURA 2000);  

 Realizacja programów edukacyjnych  

i ekspozycji z zakresu ekologii (w tym 

potrzeb i właściwych metod ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu) – 

wyłącznie jako element projektów  

z wyłączeniem spotów reklamowych  

w TV; 

 Tworzenie miejsc ochrony różnorodności 

biologicznej na obszarach miejskich 

i pozamiejskich w oparciu  

o gatunki rodzime, w tym np.: banki 

genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja 

parków miejskich, ogrody botaniczne, 

eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja 

zadrzewień przydrożnych;  

 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych 

gatunków i siedlisk przyrodniczych,  

w tym:  

 

 

 

 

 

108 798 633,52 zł 

(26 023 400,67 euro)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 
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   ochrona in-situ lub restytucja 

gatunków zagrożonych wyginięciem;  

   odtwarzanie siedlisk i kształtowanie 

warunków dla ich trwałego 

zachowania;  

   zmniejszenie presji na gatunki  

i siedliska m.in. poprzez ograniczanie 

dostępu do ostoi wybranych 

gatunków, właściwe ukierunkowanie 

ruchu turystycznego ochrona ex-situ 

lub wprowadzenie gatunków 

zagrożonych wyginięciem do siedlisk 

zastępczych; 

 Realizacja zadań służących ochronie  

i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu 

jednolitych części wód jezior, m.in. 

poprzez ich rekultywację (w pierwszej 

kolejności w powiązaniu z funkcją 

uzdrowiskową województwa).  

 

Priorytetowo będą traktowane inwestycje  

w parkach krajobrazowych i rezerwatach 

przyrody położonych na obszarach Natura 

2000. 

 

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

luty  

 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 

30 208 002,11 zł 

(7 225 411,91 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

Komunikat  
o ograniczeniu typów 

projektów 

http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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zabiegi fitomelioracyjne oraz zalesienia 

dla zwiększenia retencji gruntowej; 

 Wyposażenie i wzmocnienie służb 

ratowniczych. 

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 

 

 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

 

 

Działanie 6.1 
Infrastruktura kultury 
Poddziałanie 6.1.2 
Instytucje kultury 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

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

 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

 

Działanie 6.2. 
Dziedzictwo naturalne 
Poddziałanie 6.2.1 
Infrastruktura uzdrowiskowa 

luty 

 Budowa, rozbudowa, modernizacja  

(w tym przebudowa) i wyposażenie 

publicznie dostępnej infrastruktury 

uzdrowiskowej obejmująca: urządzanie 

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, 

2 299 440,00 zł 
(550 000,00 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 
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urządzanie odcinków plaży, 

uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy 

leczenia spacerowego do terenoterapii, 

promenady uzdrowiskowe i powiązane 

parkingi. 

Działanie 6.2. 
Dziedzictwo naturalne 
Poddziałanie 6.2.2 
Szlaki wodne i nabrzeża 

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

Działanie 6.2. 
Dziedzictwo naturalne 
Poddziałanie 6.2.3 
Efektywne wykorzystanie zasobów 

 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

 

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 
 

czerwiec  

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, 

25 409 186,56 zł 

(6 077 589,59 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 
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sygnalizacji świetlnej, barier 

ochronnych lub ogrodzeń, ciągów  

i ścieżek rowerowych, wag drogowych,  

 korektę łuków poziomych i pionowych,  

 poprawę oznakowania poziomego  

i pionowego,  

 wyprofilowanie poboczy i rowów 

odwadniających,  

 budowę/przebudowę kanalizacji 

deszczowej,  

 przebudowę infrastruktury kolidującej,  

 wycinkę kolidujących drzew. 

 

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

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

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

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

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 
Schemat A 

luty  

Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące 
wszystkich aspektów rewitalizacji danego 
obszaru obejmujące zagospodarowanie 
zdegradowanych obszarów miejskich w celu 
przywrócenia lub nadania im nowych funkcji 

20 354 432,50 zł 

(4 868 549,68 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 
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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, sanitariaty – wyłącznie 
jako element uzupełniający, 
niedominujący w kosztach projektu 
(ścieżki rowerowe i piesze, jako 
element projektu inwestycyjnego); 

 budowa lub przebudowa dróg 
stanowiących drogę wewnętrzną 
obszaru rewitalizowanego (definicja: 
słownik terminologiczny) przyczyniająca 
się do gospodarczej i fizycznej 
rewitalizacji i regeneracji obszarów 
miejskich lub miejskich obszarów 
funkcjonalnych, wyłącznie jako element 
ww. projektów. 

 

EFRR 
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Działanie 8.1.  
Rewitalizacja obszarów miejskich 
Schemat B 

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

Działanie 8.2. 
Rewitalizacja miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis 

maj  

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); 

 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. 

 

39 226 604,13 zł 

(9 382 559,35 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Działanie 8.2. 
Rewitalizacja miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis 

listopad  

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, 

2 828 304,68 zł 

(676 498,44 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

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

 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. 

 

Działanie 8.3.  
Rewitalizacja miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Ełku  - ZIT bis 

maj  

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 

2 215 365,27 zł 

(529 890,28 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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(wyłącznie jako element projektu 
inwestycyjnego);  

 zagospodarowanie i rozwój przestrzeni 
publicznych ukierunkowane  
na podniesienie atrakcyjności społecznej 
oraz nadawanie walorów 
funkcjonalnych i estetycznych tym 
przestrzeniom  
z uwzględnieniem ich regionalnej 
tożsamości np. place, skwery, parki, 
obiekty małej architektury, sanitariaty – 
wyłącznie jako element uzupełniający, 
niedominujący w kosztach projektu 
(ścieżki rowerowe i piesze, jako element 
projektu inwestycyjnego);  

 budowa lub przebudowa dróg 
stanowiących drogę wewnętrzną 
obszaru rewitalizowanego (definicja: 
słownik terminologiczny) przyczyniająca 
się do gospodarczej i fizycznej 
rewitalizacji i regeneracji obszarów 
miejskich lub 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 naboru w 2018 r. 

 

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

styczeń  

 

Schemat A - dotyczy podstawowej opieki 

zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej (AOS). Przeznaczony jest dla 

podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, które realizują świadczenia 

688 385,44 zł  
(164 654,00 euro) 
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zdrowotne z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej i nie oferują stacjonarnych  

i całodobowych świadczeń zdrowotnych: 

 

 Doposażenie podmiotów w nowoczesny 

sprzęt i aparaturę medyczną (wraz  

z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, 

sprzęt – jako element projektu). 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

Działanie 9.2 
Infrastruktura socjalna 

 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Działanie 9.3 
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.1 
Infrastruktura kształcenia zawodowego 

 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Działanie 9.3 
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.2  
Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych 

 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

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

 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

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 

 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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Działanie 9.3 
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.5 
Infrastruktura edukacji przedszkolnej 

 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

OŚ PRIORYTETOWA 10 REGIONALNY RYNEK PRACY 

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

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

Działanie 10.2  
Aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez zatrudnienia - projekty konkursowe 

maj 

Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji 
zawodowej, 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.  
 

13 796 640,00 zł 
(3 300 000 euro) 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

w Olsztynie (IP) 

W ramach Działania 
10.2 zaplanowano 

organizację 3 
konkursów na 3 różne 

subregiony 
województwa 
warmińsko-
mazurskiego 

(subregion olsztyński, 
elbląski i ełcki). 

Konkursy ogłaszane 
będą równocześnie  
i będą zakładały te 

same formy wsparcia, 
z tą różnicą, że każdy  
z konkursów będzie 

skierowany do 
uczestników z różnych 

subregionów. 

Działanie 10.3 
Rozwój samozatrudnienia 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

 
Działanie 10.4 

sierpień Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 
roku życia (np. w żłobkach, klubach 

7 943 520,00 zł 
(1 900 000 euro) 

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

 

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

dziecięcych, u dziennych opiekunów lub 
niań). 

w Olsztynie (IP) 

Działanie 10.5  
Wsparcie pracowników i osób zwolnionych 
poprzez działania outplacementowe 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

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

listopad 

 Usługi rozwojowe dla mikro, małych  
i średnich przedsiębiorstw i ich 
pracowników świadczone w oparciu  
o podejście popytowe;  

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

42 713 342,88 zł 

(10 216 547,76 euro) 

 

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

Działanie 10.7 
Aktywne i zdrowe starzenie się 

marzec 

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.  

 
 

728 634,17 zł 
(174 281,04 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
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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Działanie 10.7 
Aktywne i zdrowe starzenie się 

maj 
Opracowanie i/lub wdrożenie programów 
zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji. 

3 408 092,55 zł 
(815 177,13 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

Działanie 10.7 
Aktywne i zdrowe starzenie się 

 
 

 
wrzesień 

Realizacja programów zdrowotnych 
dotyczących chorób będących istotnym 
problemem zdrowotnym regionu w zakresie 
nowotworu gruczołu krokowego, w tym 
działania zwiększające zgłaszalność  
na badania profilaktyczne 

 
 

1 872 460,37 zł 
(447 871,31 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

Działanie 10.7 
Aktywne i zdrowe starzenie się 

 
 

grudzień 

 
Opracowanie i wdrożenie programów 
ukierunkowanych na eliminowanie 
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu 
pracy (w tym działania szkoleniowe) 

 
1 560 383,68 zł  

(373 226,10 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

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

luty 

 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;   

24 238 207,86 zł 
(5 797 504,75 euro) 
(w tym na projekty 

Cittaslow  
12 797 773,76 zł) 

(3 061 082,51 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs otwarty 

(Rewitalizacja  

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

- staży;  

- praktyk zawodowych;  

- uczestnictwa w zajęciach CIS, KIS lub 
reintegracji zawodowej  
u pracodawcy.  

c) Edukacyjnym, których celem jest 
wzrost poziomu wykształcenia lub jego 

i Cittaslow) 
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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 korekcyjnoedukacyjnego 
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-
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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 11.1.1  
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
wykluczonych oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym – projekty 
konkursowe 
 

luty 

 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 kwalifikacje zawodowe 
oraz umiejętności pożądane na rynku 
pracy realizowanym poprzez m.in. 
organizację i sfinansowanie:  
-  aktywizacji zawodowej osób 

48 476 415,76 zł 

(11 595 009,51 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

 

 

 

Konkurs otwarty 

 

 

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

- 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 
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funkcjonowanie w społeczeństwie lub 
powodujących oddalenie od rynku 
pracy realizowanym m.in. poprzez 
skierowanie i sfinansowanie:  

- programu korekcyjnoedukacyjnego 
dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie;  

- finansowanie kosztów badań 
lekarskich związanych z podjęciem 
zatrudnienia.  

 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 11.1.1  
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
wykluczonych oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym – projekty 
konkursowe 
 

wrzesień 

 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 

29 085 849,43 zł 

(6 957 005,70 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

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

- 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:  
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- 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 korekcyjnoedukacyjnego 
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 
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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 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

 
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 
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
wykluczonych oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk 

marzec 

• 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, 

2 462 770,94 zł 
(589 066,91 euro) 

 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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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;  
- 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 
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(np. kursy i szkolenia zawodowe);  
-  usług wspierających aktywizację    

        edukacyjną (np. brokera edukacyjnego).  
d) Zdrowotnym, których celem jest 

wyeliminowanie lub złagodzenie barier 
zdrowotnych utrudniających 
funkcjonowanie w społeczeństwie lub 
powodujących oddalenie od rynku 
pracy realizowanym m.in. poprzez 
skierowanie i sfinansowanie:  

- programu korekcyjnoedukacyjnego dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie;  
- 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 11.1.3 
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
wykluczonych oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk  

maj 

 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 

3 472 951,05 zł 
(830 690,55 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

 

 

Konkurs 

rewitalizacyjny 

http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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umiejętności i kompetencji 

społecznych;   

- poradnictwa;   

- wsparcia indywidualnego oraz 

grupowego w zakresie podniesienia 

kompetencji życiowych i umiejętności 

społecznych;   

- treningów kompetencji i umiejętności 

społecznych umożliwiających powrót do 

życia społecznego;  

- usług wspierających animację lokalną, 

w tym kosztów zatrudnienia animatora 

lokalnego, lidera klubu, streetworkera. 

b) Zawodowym, których celem jest 

pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej 

wyboru lub zmiany zawodu, 

wyposażenie w kompetencje i 

kwalifikacje zawodowe oraz 

umiejętności pożądane na rynku pracy 

realizowanym poprzez m.in. organizację 

i sfinansowanie:  

- aktywizacji zawodowej osób 

wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z 

wykorzystaniem m.in. doradcy 

zawodowego, trenera pracy, coacha, 

asystenta osoby niepełnosprawnej;  

- poradnictwa;  

- wsparcia indywidualnego oraz 

grupowego w zakresie podniesienia 

kompetencji zawodowych 

umożliwiających powrót na rynek pracy 

i aktywizację zawodową;  

- staży;  
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- 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 korekcyjnoedukacyjnego dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie;  

- finansowanie kosztów badań 

lekarskich związanych z podjęciem 

zatrudnienia.  

 Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem 

i/lub wykluczeniem społecznym poprzez 
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finansowanie funkcjonowania podmiotów 

integracji społecznej tj. centra integracji 

społecznej, kluby integracji społecznej, 

zakłady aktywności zawodowej oraz 

podmioty działające na rzecz aktywizacji 

społeczno-zawodowej (których 

podstawowym zadaniem nie jest 

działalność gospodarcza), z wyjątkiem 

warsztatów terapii zajęciowej. 

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

czerwiec  

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

1 151 074,58 zł 
(275 324,00 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 11.2.1 
Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – 
projekty konkursowe 
 

wrzesień  

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

6 784 692,96 zł 
(1 622 821,70 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 11.2.1 
Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – 
projekty konkursowe 
 

grudzień 

Opracowanie i wdrożenie programów 
wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad 
rozwojowych i rehabilitacji dzieci 
zagrożonych niepełnosprawnością i 
niepełnosprawnych. 

7 539 777,22 zł 
(1 803 429,30 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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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 11.2.2 
Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – 
projekt ZIT Olsztyn 

czerwiec  

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

1 151 074,58 zł 
(275 324,00 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 11.2.3 
Ułatwienie dostępu do usług społecznych,  
w tym integracja ze środowiskiem lokalnym 
– projekty konkursowe 
 

luty  

 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 
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 

24 238 207,86 zł 

(5 797 504,75 euro) 

(w tym na projekty 

Cittaslow  

4 847 641,58 zł) 

(1 159 500,95 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 
Konkurs otwarty 

(Rewitalizacja  
i Cittaslow) 

http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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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 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 korekcyjnoedukacyjne  
dla sprawców przemocy m.in. 
poradnictwo specjalistyczne;   

- usługi wspierające prawidłowe 
funkcjonowanie rodziny i przyczyniające 
się do podniesienia jakości codziennego 
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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);   

- 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 
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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 
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, 

wrzesień 
 Realizacja zintegrowanych usług 

aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz 

17 451 509,78 zł 
(4 174 203,45 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

 

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

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 
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 

Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 
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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 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 korekcyjnoedukacyjne  
dla sprawców przemocy m.in. 
poradnictwo specjalistyczne;   

- usługi wspierające prawidłowe 
funkcjonowanie rodziny i 
przyczyniające się do podniesienia 
jakości codziennego życia w zakresie 
m.in: żywienia 

   i higienicznego trybu życia, 
gospodarowania budżetem domowym, 
organizowania czasu wolnego, podziału 
zadań w rodzinie;   

- usługi wspierające rodziny, w których  
są osoby z niepełnosprawnością, w tym 
z zaburzeniami psychicznymi / osoby 
starsze (np. warsztaty podnoszące 
umiejętności 
pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty 
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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;  

- 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 
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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 11.2.4 
Ułatwienie dostępu do usług społecznych – 
projekt ZIT Olsztyn 

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Działanie 11.2 
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 
opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym 

 

 

 

 Realizacja zintegrowanych usług 

aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz 

rodzin z zastosowaniem co najmniej 

trzech poniższych form wsparcia (na 

podstawie indywidualnej diagnozy 

 
 
 
 
 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

 

http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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Poddziałanie 11.2.5  
Ułatwienie dostępu do usług społecznych,  
w tym integracja ze środowiskiem lokalnym 
– projekt ZIT Ełk 

 

 

 

kwiecień 

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 

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 

 
 
 
 

 
2 631 815,40 zł 

(629 500,43 euro) 

ROPS 
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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 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 korekcyjnoedukacyjne 

dla sprawców przemocy m.in. 

poradnictwo specjalistyczne;   

- Usługi wspierające prawidłowe 

funkcjonowanie rodziny i 

przyczyniające się do podniesienia 

jakości codziennego życia w zakresie 

m.in: żywienia i higienicznego trybu 

życia, gospodarowania budżetem 
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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);   

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

 

 

czerwiec 

 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 

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 

 
 

 
2 631 815,40 zł 

 (629 500,43 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

Konkurs 
rewitalizacyjny 

http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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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 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 
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programy korekcyjnoedukacyjne dla 

sprawców przemocy m.in. poradnictwo 

specjalistyczne;   

- Usługi wspierające prawidłowe 

funkcjonowanie rodziny i przyczyniające 

się do podniesienia jakości codziennego 

życia w zakresie m.in: żywienia i 

higienicznego trybu życia, 

gospodarowania budżetem domowym, 

organizowania czasu wolnego, podziału 

zadań  w rodzinie;   

- Usługi wspierające rodziny,  w których 

są osoby z niepełnosprawnością, w tym 

z zaburzeniami psychicznymi / osoby 

starsze (np. warsztaty podnoszące 

umiejętności pielęgnacyjne/opiekuńcze, 

warsztaty prowadzące do nabycia 

umiejętności i kompetencji 

społecznych, usługi osoby asystującej 

osobie niesamodzielnej lub 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, 

podczas aktywizacji społecznej 

członków rodziny);   

- 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 
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zakłady karne i placówki opiekuńczo-

wychowawcze, zagrożonych eksmisją, 

eksmitowanych);   

- Wsparcie umiejętności społecznych 

rodzin wykluczonych bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym m.in. 

poprzez udział w treningach 

psychospołecznych, warsztatach z 

asertywności, autoprezentacji;  

- Usługi, mające na celu wzmocnienie 

więzi rodzinnych przy jednoczesnym 

rozwoju wiedzy lub kształtowaniu 

postaw, służących polepszeniu 

funkcjonowania rodziny, w tym m.in. 

wspólne wyjazdy rodzinne;   

- Wspieranie organizacji pomocy 

sąsiedzkiej, usług wolontariackich dla 

rodzin wykluczonych bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;  

- Usługi, mające na celu propagowanie 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 
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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 11.3 
Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i 
integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 
społecznych oraz ekonomii społecznej i 
solidarnej w celu ułatwia dostępu do 
zatrudnienia 
Poddziałanie 11.3.1  
Wsparcie przedsiębiorczości społecznej 

   

maj 

 Świadczenie usług animacyjnych, 
inkubacyjnych i biznesowych osobom 
wykluczonym lub zagrożonym 
wykluczeniem społecznym, służących 
zakładaniu przedsiębiorstw społecznych;   

 Dotacje i wsparcie pomostowe na 
zakładanie przedsiębiorstw społecznych, 
prowadzące do zatrudnienia;  

 Dotacje i wsparcie pomostowe na 
tworzenie miejsc pracy w 
funkcjonujących przedsiębiorstwach 
społecznych. 

 

40 064 926,73 zł 
 (9 583 076,62 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

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

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

 

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

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

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

 


