
 

  
 

Załącznik do Uchwały nr …………………. 
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia ……………………. 

 
 

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

na 2022 rok1 
wersja z dnia 21 grudnia 2021 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 

złotówkach2 (euro) 

Instytucja 
ogłaszająca konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

OŚ PRIORYTETOWA 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR 

Działanie 1.1  
Nowoczesna infrastruktura badawcza 
publicznych jednostek naukowych a 

 

 

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.1 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

 

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

1Harmonogram jest planem naborów i może ulec zmianie. Dokumenty opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: http://rpo.warmia.mazury.pl. 
2 Kwoty ujęte w harmonogramie są kwotami orientacyjnymi. Przewidywana kwota alokacji może ulec zmianie w zależności od stopnia wykorzystania środków we wcześniejszych 

konkursach oraz kursu euro. Właściwe kwoty zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie.  

 

 

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

Działanie 1.2 
Innowacyjne firmy 
Poddziałanie 1.2.1 
Działalność B+R przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.2.1 w roku 2022. 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

Działanie 1.2 
Innowacyjne firmy  
Poddziałanie 1.2.2  
Współpraca biznesu z nauką 

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.2.2 w roku 2022. 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

Działanie 1.2 
Innowacyjne firmy  
Poddziałanie 1.2.3 
Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji 

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.2.3 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Działanie 1.3 
Przedsiębiorczość  
(Wsparcie przedsiębiorczości) 
Poddziałanie 1.3.1  
Inkubowanie przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.3.1 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.3.2 w roku 2022. 

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 

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.3.4 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.3.5 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.3.6 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

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

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

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.4.1 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.4.2 w roku 2022. 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.4.3 w roku 2022. 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

Działanie 1.4  
Nowe modele biznesowe i ekspansja 
Poddziałanie 1.4.4 
Internacjonalizacja MŚP 

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.4.4 w roku 2022. 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

Działanie 1.5 Nowoczesne firmy 
Poddziałanie 1.5.1 

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.5.1 w roku 2022. 
Warmińsko-

Mazurska Agencja 
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Wdrożenie wyników prac B+R Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

Działanie 1.5  
Nowoczesne firmy 
Poddziałanie 1.5.2  
Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa 
regionu 

Nie przewiduje się naboru projektów w Poddziałaniu 1.5.2 w roku 2022. 

Warmińsko-
Mazurska Agencja 

Rozwoju 
Regionalnego S.A.  

w Olsztynie (IP) 

 

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

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

OŚ PRIORYTETOWA 2 KADRY DLA GOSPODARKI 

Działanie 2.1  
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej 

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 2.1 w roku 2022. 

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 

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 2.2.1 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 2.2.2 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

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

 

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 2.3.1 w roku 2022. 

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 projektów w Podziałaniu 2.3.2 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 2.4.1 w roku 2022. 

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 projektów w Podziałaniu 2.4.2 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

OŚ PRIORYTETOWA 3 CYFROWY REGION 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 3.1 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 
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Działanie 3.2 
E-zdrowie 

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 3.2 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

OŚ PRIORYTETOWA 4 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  

Działanie 4.1 
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Luty 2022 

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

8 555 695,62 zł 

(1 852 202,90 euro) 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Działanie 4.2 
Efektywność energetyczna i wykorzystanie 
OZE w MŚP 

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 4.2 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 4.3.1 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 4.3.2 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 4.4.1 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 4.4.2 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 4.4.3 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 4.4.4 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Działanie 4.5 
Wysokosprawne wytwarzanie energii 

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 4.5 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

OŚ PRIORYTETOWA 5 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 

Działanie 5.1  
Gospodarka odpadowa 

Luty 2022 

1. Systemy gospodarowania odpadami 
komunalnymi w ramach regionów gospodarki 
odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i 
zapewniających kompleksowe rozwiązania, 
m.in.: poprzez zapobieganie powstawaniu 
odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego 
wykorzystania odpadów, budowę/rozbudowę 
/modernizację instalacji umożliwiających 
przygotowanie odpadów do procesów odzysku 
i/lub unieszkodliwiania, składowisk jako 
elementów zakładu zagospodarowania 
odpadów. 

13 693 598,59 zł  

(2 964 495,71 euro) 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 
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2. Budowa/rozbudowa/modernizacja przez gminy, 
ich związki lub podmioty realizujące zadania w 
imieniu JST punktów selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych (przynajmniej takich 
frakcji jak szkło, metale, papier, tworzywa 
sztuczne), punktów napraw i przygotowania do 
ponownego użycia. 

3. Kompleksowa poprawa gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi, w tym budowa i modernizacja 
instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych, o ile wynika to z 
WPGO. 

4. Działania 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 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 

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 5.2 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Działanie 5.3  
Ochrona różnorodności biologicznej 

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 5.3 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 5.4.1 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Działanie 5.4 
Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem 
Poddziałanie 5.4.2 
Bezpieczny MOF  

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

OŚ PRIORYTETOWA 6 KULTURA I DZIEDZICTWO 

Działanie 6.1 
Infrastruktura kultury 
Poddziałanie 6.1.1  
Dziedzictwo kulturowe 

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 6.1.1 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Działanie 6.1 
Infrastruktura kultury 
Poddziałanie 6.1.2 
Instytucje kultury 

Kwiecień 2022 

Wsparcie instytucji kultury poprzez zakup środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  
w celu dostosowania ich do nowoczesnej 
działalności kulturalnej. 

4 830 00,00 zł  

(1 028 491,12 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 6.1.3 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Działanie 6.2. 
Dziedzictwo naturalne 
Poddziałanie 6.2.1 
Infrastruktura uzdrowiskowa 

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 6.2.1 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie 6.2. Brak naborów w tym poddziałaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 
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Dziedzictwo naturalne 
Poddziałanie 6.2.2 
Szlaki wodne i nabrzeża 

Działanie 6.2. 
Dziedzictwo naturalne 
Poddziałanie 6.2.3 
Efektywne wykorzystanie zasobów 

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 6.2.3 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

OŚ PRIORYTETOWA 7 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 

Działanie 7.1  
Infrastruktura drogowa o znaczeniu 
regionalnym 

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

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 7.2.1 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

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 projektów w Podziałaniu 7.2.2 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

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 projektów w Podziałaniu 7.2.3 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Działanie 7.3 
Infrastruktura kolejowa 

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

Działanie 7.4 
Infrastruktura lotniskowa 

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

OŚ PRIORYTETOWA 8 OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI 
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Działanie 8.1 
Rewitalizacja obszarów miejskich  
 
 

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 8.1 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Działanie 8.2 
Rewitalizacja miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis 

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 8.2 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Działanie 8.3 
Rewitalizacja miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Ełku - ZIT bis 

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 8.3 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

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 projektów w Podziałaniu 9.1.1 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 9.1.2 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Działanie 9.2 
Infrastruktura socjalna 

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 9.2 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

 

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://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://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://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://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://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/


 

 

 
    12 

EFRR 

Działanie 9.3 
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.1 
Infrastruktura kształcenia zawodowego 

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 9.3.1 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Działanie 9.3 
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.2  
Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych 

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 9.3.2 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Działanie 9.3 
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.3 
Instytucje popularyzujące naukę i innowacje 

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 9.3.3 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

Działanie 9.3  
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.4 
Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej 

Kwiecień 2022 

1. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia 
ogólnego związane z poprawą nauczania 
nauk ścisłych, ICT, matematyczno-
przyrodniczych, języków obcych, czy też 
nauczania eksperymentalnego oraz 
kształtowania właściwych postaw 
(kreatywności, innowacyjności, pracy 
zespołowej) , tj.: 

- wyposażenie pracowni, sal dydaktycznych 

w nowoczesny sprzęt i materiały 
dydaktyczne 

2.  Inwestycje służące realizacji zajęć 
sportowych, tj.: 
-  wyposażenie w niezbędny sprzęt do zajęć 
sportowych, gimnastyki; 

3. Wyposażenie specjalistyczne w szkołach, tj.: 
zakup sprzętu specjalistycznego 
i pomocy dydaktycznych do wspomagania 

4 607 156 zł 

(981 039,14 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 
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rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi, uczniów 
niepełnosprawnych, uczniów szczególnie 
uzdolnionych, uczniów z problemami w 
przyswajaniu wiedzy. 

Działanie 9.3 
Infrastruktura edukacyjna 
Poddziałanie 9.3.5 
Infrastruktura edukacji przedszkolnej 

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 9.3.5 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

EFRR 

 

OŚ PRIORYTETOWA 10 REGIONALNY RYNEK PRACY 

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

Brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 10.2  
Aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez zatrudnienia - projekty konkursowe 

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 10.2 w roku 2022. 
Wojewódzki 
Urząd Pracy 

w Olsztynie (IP) 

 

Działanie 10.3 
Rozwój samozatrudnienia 

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 10.3 w roku 2022. 
Wojewódzki 
Urząd Pracy 

w Olsztynie (IP) 

 

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

Marzec 2022 

1. Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 

roku życia (np. w żłobkach, klubach 

dziecięcych, u dziennych opiekunów  

lub niań).  

2. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób 

wchodzących bądź powracających na 

rynek pracy po urlopach macierzyńskich, 

rodzicielskich oraz wychowawczych. 

22 692 887,30 zł 

(4 912 731,06 euro) 

Wojewódzki 
Urząd Pracy 

w Olsztynie (IP) 

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 

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://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
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różnicą, że każdy 
z konkursów będzie 

skierowany 
do uczestników 

z różnych 
subregionów. 

Działanie 10.5  
Wsparcie pracowników i osób zwolnionych 
poprzez działania outplacementowe 

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 10.5 w roku 2022. 
Wojewódzki 
Urząd Pracy 

w Olsztynie (IP) 

 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 10.6 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

FS 

 

Działanie 10.7 
Aktywne i zdrowe starzenie się 

Nie przewiduje się naboru projektów w Działaniu 10.7 w roku 2022. 

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 

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 11.1.1 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

Działanie 11.1 
Aktywne włączenie, w tym z myślą o 
promowaniu równych szans oraz aktywnego 
uczestnictwa i zwiększaniu szans na 
zatrudnienie 
Poddziałanie 11.1.2  

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 11.1.2 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

http://www.wmarr.olsztyn.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.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://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://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://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/
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Aktywizacja społeczna i zawodowa osób 
wykluczonych oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z 
wykorzystaniem instrumentów aktywnej 
integracji – projekt ZIT Olsztyn 

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 

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 11.1.3 w roku 2022. 

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 

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 11.2.1 w roku 2022. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

 

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

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 11.2.2 w roku 2022. 

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 

Marzec 2022 

TYP 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych 
skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co 
najmniej trzech różnych form wsparcia (na 
podstawie indywidualnej diagnozy), przez np.: 
 
a) Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności 

prawne, psychologiczne i rodzinne dla osób lub 

6 900 000 zł 
(1 493 765,15 euro) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego  
w Olsztynie 

ROPS 

Projekty poniżej 

100 tys. euro 

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://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://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/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
http://rpo.warmia.mazury.pl/
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rodzin, które mają trudności lub wykazują 
potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich 
problemów życiowych; 

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

c) Wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów 
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 potrzebującymi 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. 
starszymi czy niepełnosprawnymi, edukacja 
przyszłych rodziców); 

d) 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.); 

e) Organizacja i wsparcie grup samopomocowych, 
grup wsparcia i klubów dla rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (borykających się z 
różnymi problemami m.in.: przemocą w 
rodzinie, uzależnieniami, bezradnością 
opiekuńczo-wychowawczą, 
niepełnosprawnością), w tym koszty związane z 
zatrudnieniem osoby prowadzącej klub lub 
grupę; 

f) Wspieranie funkcjonujących rodzinnych form 
pieczy zastępczej oraz usamodzielniania 
się osób objętych pieczą zastępczą, 
z uwzględnieniem sytuacji problemowej, jak 
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również podejmowanie działań na rzecz 
zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy 
zastępczej oraz umożliwienia dzieciom 
będących w pieczy zastępczej powrotu 
do rodzin biologicznych, (m.in. koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej); 

g) Wsparcie ofiar przemocy domowej i/lub 
programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców 
przemocy m.in. poradnictwo specjalistyczne; 

h) Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie 
rodziny i przyczyniające się do podniesienia 
jakości codziennego życia; 

i) Usługi wspierające rodziny, w których są osoby 
z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami 
psychicznymi / osoby starsze (np. warsztaty 
podnoszące umiejętności 
pielęgnacyjne/opiekuńcze, warsztaty 
prowadzące do nabycia umiejętności 
i kompetencji społecznych, usługi osoby 
asystującej osobie potrzebującej wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu/ osobie 
z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania lub specjalistyczne 
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi); 

j) Asystentura i/lub wsparcie coacha dla osób 
opuszczających zakłady karne, osób 
bezdomnych powracających do rodziny; 

k) Finansowanie pobytu w mieszkaniach 
treningowych na okres procesu 
usamodzielniania (w szczególności w rodzinach 
z problemem przemocy, uzależnień, dla osób 
z niepełnosprawnością, opuszczających zakłady 
karne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
zagrożonych eksmisją, eksmitowanych); 

l) Finansowanie pobytu w mieszkaniach 
wspieranych dla osób 
z niepełnosprawnościami/osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 
w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie 
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za opiekunów faktycznych (wyłącznie jako 
element wsparcia i pod warunkiem 
zagwarantowania kompleksowości usługi 
asystenckiej); 

m) Wykorzystanie nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych – np. 
teleopieki, systemów przywoławczych 
(wyłącznie jako element wsparcia i pod 
warunkiem zagwarantowania kompleksowości 
usługi opiekuńczej); 

n) Wsparcie umiejętności społecznych rodzin 
wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem 
społecznym m.in. poprzez udział w treningach 
psychospołecznych, warsztatach 
z asertywności, autoprezentacji; 

o) Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi 
rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy 
lub kształtowaniu postaw, służących 
polepszeniu funkcjonowania rodziny; 

p) Wspieranie organizacji pomocy sąsiedzkiej, 
usług wolontariackich dla rodzin wykluczonych 
bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

q) Usługi, mające na celu propagowanie 
i kształtowanie właściwych postaw członków 
rodzin wykluczonych bądź zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w szczególności 
dotkniętych problemami uzależnienia, 
problemami adaptacyjnymi po opuszczeniu 
zakładu karnego, bezdomności, polegające 
na organizacji spotkań z osobami, którym udało 
się przezwyciężyć te problemy; 

r) Usługi wolontariackie przez lub na rzecz rodzin 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 

s) Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób 
starszych/osób z niepełnosprawnościami, m.in. 
opiekun dzienny, asystent osoby potrzebującej 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 
wolontariat opiekuńczy, punkty opieki dziennej 
(kluby seniora „miniświetlice”, dzienne domy 
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pomocy, środowiskowe domy samopomocy) 
ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego 
i rehabilitacyjnego poprzez możliwość 
wypożyczania go; 

t) Usługi asystenckie dla osób 
z niepełnosprawnościami mające na celu 
wspieranie osób z niepełnosprawnościami 
w wykonywaniu podstawowych czynności dnia 
codziennego, niezbędnych do aktywnego 
funkcjonowania społecznego (np. wsparcie 
w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, 
do punktów usługowych i innych miejsc 
publicznych oraz asysta w tych miejscach); 

u) Usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci 
i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice 
środowiskowe, w tym z programem 
socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe, 
grupy zabawowe) wraz z zapewnieniem 
organizacji czasu, możliwości rozwoju 
osobistego oraz rozwijania zainteresowań); 

v) Usługi wzmacniające więzi społeczne 
i przeciwdziałające społecznej izolacji, np. 
terapia małżeńska i rodzinna, wczesne wsparcie 
w przypadku stanów depresyjnych i naruszenia 
równowagi psychicznej). 

 
TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację 
rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących 
do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności 
lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. 
wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni 
publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas 
aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja 
środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych 
form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, 
wspieranie rodzin w ich środowiskach, 
w szczególności poprzez usługi streetworkera 
i animatora)*. 
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*TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY 
JEDYNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM PROJEKTU NR 1. 

Działanie 11.2 
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym 
opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym 
Poddziałanie 11.2.4 
Ułatwienie dostępu do usług społecznych – 
projekt ZIT Olsztyn 

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 11.2.4 w roku 2022. 

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 11.2.5  
Ułatwienie dostępu do usług społecznych,  
w tym integracja ze środowiskiem lokalnym 
– projekt ZIT Ełk 

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 11.2.5 w roku 2022. 

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 11.3.1  
Wsparcie przedsiębiorczości społecznej 

Nie przewiduje się naboru projektów w Podziałaniu 11.3.1 w roku 2022. 

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. 
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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 

 


