
 

 
 

 
 

Załącznik do Uchwały nr 1806/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 stycznia 2020 

                                                           
1 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej WRPO http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/ 
2 Dotyczy kwot Europejskiego Funduszu Społecznego/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
3 Usługi rachunkowe, doradztwo finansowe, prawne. 
4 Np. doradztwo w opracowaniu modelu biznesowego, biznesplanu, strategii rynkowej, pozyskania inwestora. 
5 Związane z wdrażaniem innowacji lub specyficzne dla danej branży w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami np. potrzebne w uzyskaniu ochrony własności intelektualnych czy potrzebnych certyfikatów 
dopuszczających produkt do obrotu handlowego. 

    

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 

dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na 2020 rok1 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej/ 

Działania/Poddziałania 

Planowany 

termin 

rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Orientacyjna 

kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów 

w ramach 

konkursu (w zł)2 

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 

informacje 

OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA 

Działanie 1.1 
Wsparcie infrastruktury 

B+R w sektorze nauki 
Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Działanie 1.2 

Wzmocnienie 

potencjału 

innowacyjnego 

przedsiębiorstw 

Wielkopolski 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego 

Poddziałanie 

1.3.1 

Wsparcie inkubacji 

przedsiębiorstw 
kwiecień 
2020 

Zapewnienie przedsiębiorstwom, w tym przedsiębiorstwom 
w początkowej fazie działalności usług potrzebnych do funkcjonowania 
(w tym np.: udostępnienie infrastruktury, powszechne usługi 
okołobiznesowe3, usługi doradcze4, usługi specjalistyczne5) oraz wsparcie 

10 000 000,00 UMWW   

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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inwestycyjne na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych 
i prawnych w modelu popytowym bezpośrednim dla usług inkubacji. 

Poddziałanie 

1.3.2 

Poprawa jakości usług 

na rzecz inkubacji 

przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Poddziałanie 

1.3.3 

Infrastruktura na rzecz 

rozwoju gospodarczego 
Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Działanie 1.4  Internacjonalizacja gospodarki regionalnej 

Poddziałanie 

1.4.1 

Kompleksowe wsparcie 

rozwoju działalności 

przedsiębiorstw na 

rynkach zagranicznych 

dla przedsiębiorstw 

posiadających plan 

rozwoju eksportu  

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

1.4.2 

Promocja gospodarcza 

regionu 
Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

Poddziałanie 

1.5.1 

Instrumenty finansowe 

podnoszące 

konkurencyjność MŚP 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

1.5.2 

Wzmocnienie 

konkurencyjności 

kluczowych obszarów 

gospodarki regionu  

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

1.5.3 

Wzrost 

konkurencyjności 

przedsiębiorstw poprzez 

poprawę efektywności 

energetycznej 

 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW   

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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6 M.in. rozwiązania informatyczne, które pozwolą na dostosowanie się do Rozporządzenia z 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej poprzez przekazywanie przez usługodawcę 
dokumentacji opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePUAP w rozumieniu art. 3 
pkt 15 Ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. 
7 Zgodnie z Dyrektywą INSPIRE i Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2018 poz. 1472 ze zm.). 

OŚ PRIORYTETOWA 2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

Działanie 2.1  Rozwój elektronicznych usług publicznych 

Poddziałanie 

2.1.1 

Rozwój elektronicznych 

usług publicznych 
maj 2020 

1. Zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-

zdrowia, wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług 

społecznych m.in. przedsięwzięcia: 

- dotyczące upowszechniania standardów wymiany elektronicznej 

dokumentacji medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych 

medycznych) oraz wdrażania systemów EDM, 

- dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony 

zdrowia oraz usług społecznych6, jako projekt kompleksowy, w połączeniu 

z uruchomieniem e-usługi. 

2. Tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie systemów geodezyjnych 

m.in.: 

- baz danych i metadanych tych zbiorów, obejmujących przede wszystkim 

zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, 

- rozwiązań technicznych, aplikacyjnych, zapewniających interoperacyjność 

zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów,7  

- geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS (portale, 

instrumenty i systemy zarządzania przestrzenią i informacjami 

o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej), 

- pozyskanie i przetwarzanie danych (konwersja, migracja, ładowanie) 

celem zapewnienia wymagań ustawowych, 

- udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę 

funkcjonalności oraz poziomu dojrzałości usług już dostępnych. 

12 000 000,00 UMWW   

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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8 Realizowane projekty powinny być zgodne z priorytetami Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. 

3. Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów 

wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla 

regionalnego/lokalnego8, m.in. przedsięwzięcia: 

- zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących 

systemów teleinformatycznych i ich integrację (w tym ePUAP), 

- służące poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu 

komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis 

elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna 

archiwizacja dokumentów). 

4. Rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa 

regionalnego, edukacyjnych, naukowych w posiadaniu instytucji szczebla 

regionalnego/ lokalnego oraz zapewnienie powszechnego, otwartego 

dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów. 

Poddziałanie 

2.1.2 

Cyfryzacja geodezyjnych 

rejestrów publicznych 
Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Poddziałanie 

2.1.3 

Rozwój elektronicznych 

usług publicznych w 

ramach ZIT dla rozwoju 

AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

OŚ PRIORYTETOWA 3. ENERGIA 

Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 

Poddziałanie 

3.1.1 

Wytwarzanie energii z 

odnawialnych źródeł 

energii 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

3.1.2 

Dystrybucja energii z 

odnawialnych źródeł 

energii 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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Poddziałanie 

3.2.1 

Kompleksowa 

modernizacja 

energetyczna budynków 

użyteczności publicznej 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

3.2.2 

Kompleksowa 

modernizacja 

energetyczna budynków 

użyteczności publicznej i 

wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych 

– instrumenty finansowe 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

3.2.3 

Poprawa efektywności 

energetycznej w 

sektorze publicznym w 

ramach ZIT dla MOF 

Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

Poddziałanie 

3.2.4 

Poprawa efektywności 

energetycznej w 

sektorze publicznym w 

ramach ZIT dla rozwoju 

AKO 

marzec 

2020 

W ramach działania wsparcie uzyskają projekty zgodne z Planem 
gospodarki niskoemisyjnej dla danego obszaru lub dokumentami 
równoważnymi. Zakłada się realizację projektów polegających na 
kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków 
użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego z terenu 
AKO, obejmujących działania dotyczące przede wszystkim: 
- ocieplenia obiektu, 
- wymiany okien, drzwi zewnętrznych, 
- przebudowy systemów grzewczych wraz z wymianą podłączeniem do 
źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji, 
- instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym 
z zastosowaniem kogeneracji, 
 - instalacji systemów chłodzących (w tym również z OZE), 
 - wymiany oświetlenia na energooszczędne (finansowanie niezbędnych 
audytów energetycznych), 
- inne, np. systemy monitorowania i zarządzania energią, finansowanie 
opracowanych audytów energetycznych. Wnioskodawcy przy realizacji 

3 000 000,00 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
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swoich przedsięwzięć zobowiązani są posiadać opracowany audyt 
energetyczny dla sektora publicznego jako element kompleksowego 
projektu. 

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska  

Poddziałanie 

3.3.1 

Inwestycje w obszarze 

transportu miejskiego 
Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

3.3.2 

Inwestycje w sieci 

ciepłownicze i 

chłodnicze  

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Poddziałanie 

3.3.3 

Wspieranie strategii 

niskoemisyjnych w tym 

mobilność miejska w 

ramach ZIT dla MOF 

Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

Poddziałanie 

3.3.4 

Wspieranie strategii 

niskoemisyjnych w tym 

mobilność miejska w 

ramach ZIT dla Rozwoju 

AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO 

Działanie 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych 

Poddziałanie 

4.1.1 

Ochrona obszarów ze 

średnim ryzykiem 

powodziowym 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

4.1.2 
Mała retencja  Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

4.1.3 

Zabezpieczenie 

obszarów miejskich 

przed niekorzystnymi 

zjawiskami pogodowymi 

i ich następstwami 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW   

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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Poddziałanie 

4.1.4 

Wsparcie systemów 

oceny ryzyka 

wystąpienia powodzi i 

zarządzania tym 

ryzykiem, wczesnego 

ostrzegania 

i prognozowania 

zagrożeń 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

4.1.5 

Wsparcie systemu 

ratownictwa chemiczno 

– ekologicznego i służb 

ratowniczych na 

wypadek wystąpienia 

zjawisk katastrofalnych 

lub poważnych awarii 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 

Poddziałanie 

4.2.1 

Tworzenie 

kompleksowych 

systemów gospodarki 

odpadami oraz 

uzupełnianie 

istniejących 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

4.2.2  

Usuwanie i 

unieszkodliwianie 

wyrobów zawierających 

azbest 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa 

Poddziałanie 

4.3.1 

Gospodarka wodno-

ściekowa 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

 
UMWW  

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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Poddziałanie 

4.3.2 

Gospodarka wodno – 

ściekowa w ramach ZIT 

dla rozwoju AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Poddziałanie 

4.4.1 

Inwestycje w obszarze 

dziedzictwa kulturowego 

regionu 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

4.4.2 
Wydarzenia kulturalne Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

4.4.3 

Zachowanie, ochrona, 

promowanie i rozwój 

dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego w ramach 

ZIT dla MOF Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

Poddziałanie 

4.4.4 

Zachowanie, ochrona, 

promowanie i rozwój 

dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego w ramach 

ZIT dla rozwoju AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

Działanie 4.5 Ochrona przyrody 

Poddziałanie 

4.5.1 

Ochrona gatunków i 

siedlisk przyrodniczych 

na obszarach parków 

krajobrazowych i 

rezerwatów przyrody 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

4.5.2 

Opracowywanie planów 

ochrony dla obszarów 

cennych przyrodniczo 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Poddziałanie 

4.5.3 

Ochrona różnorodności 

biologicznej 
Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW   

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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9 Infrastruktura towarzysząca:   

 osłony przeciwolśnieniowe lub ekrany akustyczne; 

 chodniki znajdujące się w ciągu drogi; 

 przejścia dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy zwierząt; 

 ścieżki rowerowe znajdujące się w ciągu drogi lub bezpośrednio służące wyłączeniu ruchu rowerowego z drogi będącej przedmiotem projektu; 

 oświetlenie wzdłuż drogi będącej przedmiotem projektu; 

 infrastruktura drogowa przyczyniająca się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające, w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla 
wód opadowych); 

 kanalizacja teletechniczna; 

 miejsca do wypoczynku dla kierowców, w tym wyposażenie dotyczące wkomponowania ww. rodzaju projektów w krajobraz; 

 zieleń ozdobna i ochronna (zieleń przydrożna); 

 zatoki dla autobusów 

 zatoki postojowe (niebędące miejscami parkingowymi, a służące krótkiemu postojowi); 
10 Drogowy obiekt inżynierski – obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa zgodnie z ustawą o drogach publicznych 

Poddziałanie 

4.5.4 
Edukacja ekologiczna Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW   

OŚ PRIORYTETOWA 5. TRANSPORT 

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu 

Poddziałanie 

5.1.1 

Wzmocnienie 

regionalnego układu 

powiązań drogowych 

(drogi wojewódzkie, 

będące w zarządzie 

Samorządu 

Województwa 

Wielkopolskiego oraz 

drogi, których realizacja 

wynika ze Strategii ZIT 

lub Mandatów 

Terytorialnych OSI) 

kwiecień 
2020 

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, 
skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą.9 

2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść 
drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. 

3. Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich10 na 
drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

4. Wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na 
drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną 
i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego 
w ramach pkt. 1-3). 

28 000 000,00 UMWW  

 

Poddziałanie 

5.1.2 

Wzmocnienie 

regionalnego układu 

powiązań drogowych 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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(drogi powiatowe i 

gminne) 

Poddziałanie 

5.1.3 

Infrastruktura drogowa 

regionu w ramach ZIT 

dla MOF Poznania 

W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.  

Poddziałanie 

5.1.4 

Infrastruktura drogowa 

regionu w ramach ZIT 

dla rozwoju AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

W Poddziałaniu 

przewiduje się 

zastosowanie trybu 

pozakonkursowego. 

Działanie 5.2 Transport kolejowy 

Poddziałanie 

5.2.1 

Modernizacja 

regionalnego układu 

kolejowego oraz 

poprawa stanu 

infrastruktury 

dworcowej 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

W Poddziałaniu 

przewiduje się 

także zastosowanie 

trybu 

pozakonkursowego. 

Poddziałanie 

5.2.2 

Tabor kolejowy dla 

regionalnych przewozów 

pasażerskich 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

W Poddziałaniu 

przewiduje się 

także zastosowanie 

trybu 

pozakonkursowego. 

OŚ PRIORYTETOWA 6. RYNEK PRACY 

Działanie 6.1 

Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy - 

projekty realizowane 

przez PSZ 

W Działaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. WUP  

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://wuppoznan.praca.gov.pl/
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11 Z uwagi na fakt, iż jest to ostatni planowany do ogłoszenia konkurs ostateczna kwota dofinansowania będzie uzależniona od dostępności środków. 

Poddziałanie 

6.3.1 

Samozatrudnienie i 

przedsiębiorczość 
kwiecień 
2020 

Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność 
gospodarczą obejmujące:  
1. diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji),  
2. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  
3. pomostowe wsparcie finansowe, 
4. usługi szkoleniowe (indywidualne lub grupowe) udzielane na etapie 
poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt. 

12 671 000,0011 UMWW  

 

Poddziałanie 

6.3.2 

Samozatrudnienie i 

przedsiębiorczość w 

ramach ZIT dla rozwoju 

AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi 

Poddziałanie 

6.4.1 

Wsparcie aktywności 

zawodowej osób 

wyłączonych z rynku 

pracy z powodu opieki 

nad małymi dziećmi 

 
Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

 

UMWW  

W Poddziałaniu 

przewiduje się 

również 

zastosowanie trybu 

pozakonkursowego. 

Poddziałanie 

6.4.2 

Wsparcie aktywności 

zawodowej osób 

wyłączonych z rynku 

pracy z powodu opieki 

nad małymi dziećmi w 

ramach ZIT dla MOF 

Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

Działanie 6.5 

Doskonalenie 

kompetencji osób 

pracujących i wsparcie 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
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procesów 

adaptacyjnych 

Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne 

Poddziałanie 

6.6.1 

Wspieranie aktywności 

zawodowej 

pracowników poprzez 

działania prozdrowotne 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW 

 

Poddziałanie 

6.6.2 

Wspieranie aktywności 

zawodowej 

pracowników poprzez 

działania prozdrowotne 

w ramach ZIT dla MOF 

Poznania 

czerwiec 

2020 r. 

Programy profilaktyki zdrowotnej służące wspieraniu aktywności 

zawodowej, wynikające ze specyficznych uwarunkowań MOF Poznania. 

11 431 741,00 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

Poddziałanie 

6.6.3 

Wspieranie aktywności 

zawodowej 

pracowników poprzez 

działania prozdrowotne 

w ramach ZIT dla 

rozwoju AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

Działanie 7.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie 

7.1.1 

Aktywna integracja – 

projekty 

pozakonkursowe 

realizowane przez OPS, 

MOPR i PCPR 

W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.  

Poddziałanie 

7.1.2 

Aktywna integracja – 

projekty konkursowe 

 

 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. WUP  

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://wuppoznan.praca.gov.pl/
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12 Ogłoszenie naboru będzie możliwe po pozytywnym zatwierdzeniu zaktualizowanej Strategii ZIT w MOF Poznania oraz przyjęcie kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący WRPO 2014-2020. 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 

7.2.1 

Usługi społeczne – 

projekty 

pozakonkursowe 

realizowane przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego i ich 

jednostki organizacyjne 

W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.  

Poddziałanie 

7.2.2 

Usługi społeczne 

i zdrowotne – projekty 

konkursowe 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Poddziałanie 

7.2.3 

Usługi społeczne 

w ramach ZIT dla MOF 

Poznania 

marzec 2020 

r. 

Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających 

pieczę zastępczą. Możliwy zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

1. Zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy 

pracach gospodarskich w zawodowych i niezawodowych rodzinach 

zastępczych. 

2. Szkolenia, superwizja pracy, grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i 

prowadzących rodzinne domy dziecka. 

3. Usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie i dla usamodzielniających się 

wychowanków pieczy zastępczej. 

4. Placówki wsparcia dziennego. 

5. Usługi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (rehabilitacja, logopedia, 

psychologia, diagnoza FAS).12 

653 712,00 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

Działanie 7.3 Ekonomia społeczna 

Poddziałanie 

7.3.1 

Ekonomia społeczna - 

projekt pozakonkursowy 
W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
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realizowany przez 

Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej 

Poddziałanie 

7.3.2 

Ekonomia społeczna – 

projekty konkursowe 
Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

OŚ PRIORYTETOWA 8. EDUKACJA 

Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 

Poddziałanie 

8.1.1 

Edukacja przedszkolna – 

projekty konkursowe 
Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

8.1.2 

Kształcenie ogólne - 

projekty konkursowe 
Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

8.1.3 

Kształcenie ogólne - 

Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolsk@ 2020 - 

projekt pozakonkursowy 

W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Poddziałanie 

8.1.4 

Kształcenie ogólne w 

ramach ZIT dla MOF 

Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

Działanie 8.2 
Uczenie się przez całe 

życie 
Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW   

Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

Poddziałanie 

8.3.1 

Kształcenie zawodowe 

młodzieży - tryb 

konkursowy 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

8.3.2 

Kształcenie zawodowe 

dorosłych - tryb 

konkursowy 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Poddziałanie 

8.3.3 

Czas zawodowców BIS – 

zawodowa Wielkopolska 

- tryb pozakonkursowy 

W Poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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Poddziałanie 

8.3.4 

Kształcenie zawodowe 

młodzieży i dorosłych w 

ramach ZIT dla MOF 

Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

Poddziałanie 

8.3.5 

Kształcenie zawodowe 

młodzieży i dorosłych w 

ramach ZIT dla rozwoju 

AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO 

Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 

Poddziałanie 

9.1.1 

Infrastruktura ochrony 

zdrowia 
Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

W Poddziałaniu 

przewiduje się 

także zastosowanie 

trybu 

pozakonkursowego. 

Poddziałanie 

9.1.2 
Infrastruktura społeczna Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych 

Poddziałanie 

9.2.1 

Rewitalizacja miast i ich 

dzielnic, terenów 

wiejskich, 

poprzemysłowych i 

powojskowych 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

9.2.2 

Rewitalizacja miast i ich 

dzielnic, terenów 

wiejskich, 

poprzemysłowych i 

powojskowych w 

ramach ZIT dla rozwoju 

AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
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13 O powtórne wsparcie nie mogą ubiegać się podmioty, które uzyskały już wcześniej środki finansowe z WRPO 2014+ na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury szkolnictwa zawodowego. 
14 J.w. 

Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Poddziałanie 

9.3.1 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury 

przedszkolnej 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 

9.3.2 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury 

kształcenia zawodowego 

kwiecień 

2020 

1. Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne poprzez13: 
a) przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i/lub wyposażenie 
(sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące 
kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) istniejących obiektów, 
b) budowę i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny sprzęt 
technologiczny oraz pomoce dydaktyczne służące kształceniu 
zawodowemu i ustawicznemu) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych 
sytuacjach. 
Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego 
zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów 
demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji 
wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są 
wykonalne. 
2. Inwestycje w infrastrukturę służącą popularyzacji nauki i innowacji (tj. 
np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”)14: 
- projekty popularyzujące wykształcenie techniczne czy innowacyjność, 
realizowane poza systemem oświaty, 
- projekty szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe promujące wśród dzieci i uczniów niższych poziomów edukacji 
specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do potrzeb rynku pracy. 
Inwestycje w tym zakresie związane będą głównie z doposażeniem 
i wyposażeniem w sprzęt oraz modernizacją i adaptacją istniejących 
obiektów. 

42 000 000,00 UMWW  

 

Poddziałanie 

9.3.3 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacji 

ogólnokształcącej 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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Poddziałanie 

9.3.4 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej i 

szkoleniowej w ramach 

ZIT dla MOF Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

Poznań 

 

Poddziałanie 

9.3.5 

Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej i 

szkoleniowej w ramach 

ZIT dla rozwoju AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2020 r. w trybie konkursowym. 

UMWW/ 

Związek ZIT 

AKO 

 

OŚ PRIORYTETOWA 10. POMOC TECHNICZNA 

Działanie 

10.1. 

Wsparcie 

instytucjonalno-

kadrowe procesu 

zarządzania i wdrażania 

WRPO 2014+ 

W Działaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 

10.2. 

Informacja i promocja 

WRPO 2014+ 
W Działaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.aglomeracja.poznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/

