Załącznik nr 1 do uchwały nr 34/676/15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 10 marca 2015 r.

Wstępny harmonogram naborów wniosków w roku 2015 o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020*
Przyjęto kurs euro ECB z dnia 29 stycznia 2015 r., tj. 4,1615

Priorytet
inwestycyjny

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów w ramach
konkursu (w zł)***

Instytucja ogłaszająca
konkurs

Wsparcie tworzenia nowej i istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

41 615 000

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

Nabór dotyczy uzbrajania terenów pod
inwestycje przez jednostki samorządu
terytorialnego

Wsparcie rozwoju istniejących MŚP poprzez dofinansowanie projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie nowego lub ulepszonego
produktu albo usługi oraz inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące poprawie konkurencyjności produkcji

41 615 000

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

Nabór prowadzony w oparciu o
rozporządzenie dot. pomocy de minimis.

III kwartał 2015 r.

Projekty w zakresie rozwoju e-usług publicznych oraz informatyzacji instytucji szczebla regionalnego i lokalnego m.in. poprawa funkcjonalności i
dojrzałości usług publicznych, integracja usług, rozwój infrastruktury informatycznej, wsparcie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją,
podpisu elektronicznego, rejestrów publicznych, rozwój aplikacji i systemów bazodanowych;

301 951 633

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

III kwartał 2015 r.

Projekty w zakresie udostępniania informacji m.in. wsparcie cyfryzacji i udostępnianie zasobów, rozwój repozytoriów cyfrowych wraz z infrastrukturą dla
bezpiecznego przechowywania udostępnianych zasobów

35 293 048

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

Planowany termin
naborów

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie**

Dodatkowe informacje

Oś Priorytetowa 1
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

1a

Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

1b

Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

3a

IV kwartał 2015 r.

3c

III/IV kwartał 2015 r.

Oś Priorytetowa 2
Cyfrowe Podkarpackie

2c

1

Oś Priorytetowa 3
Czysta Energia

Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

4a

4c

IV kwartał 2015 r.

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (min.
ocieplenie budynku, wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wprowadzenie oświetlenia energooszczędnego, modernizacja
systemów chłodzenia, wentylacji, ogrzewania, montaż termostatów)

4e

Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

6e

Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

235 143 809

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

Przeprowadzenie naboru jest uzależnione od
przedstawienia przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju informacji dotyczącej
standardowego zakresu planów gospodarki
niskoemisyjnej

Oś Priorytetowa 4
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

5b

Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

6a

Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

6b

Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

6c

Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

2

III kwartał 2015 r.

Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych
na obszarach Natura 2000)

17 278 142

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

III kwartał 2015 r.

Tworzenie i wyposażenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime np. banki
genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki

2 879 690

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

III kwartał 2015 r.

Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na
terenach chronionych)

2 879 690

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

III kwartał 2015 r.

Projekty dotyczące waloryzacji istniejących form ochrony przyrody (w szczególności obszarów chronionego krajobrazu) oraz zadań wynikających
z potrzeby ochrony krajobrazu, w tym opracowywanie planów/programów ochrony i zarządzania oraz innych dokumentów dla obszarów cennych
przyrodniczo i krajobrazowo

8 639 071

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

III kwartał 2015 r.

Inwestycje dotyczące infrastruktury mającej na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo oraz promowanie
form ochrony przyrody - jako element projektów dotyczących w podstawowym zakresie różnorodności biologicznej

2 879 690

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

III kwartał 2015 r.

Sporządzanie inwentaryzacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych w granicach obszarów NATURA 2000 (w uzgodnieniu z GDOŚ)

14 398 452

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

6d
Termin ogłoszenia naboru może zostać
zmieniony ze względu na brak
uregulowanego stanu prawnego w zakresie
ochrony krajobrazowej

Oś Priorytetowa 5
Infrastruktura komunikacyjna

Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

4e

7b

IV kwartał 2015 r.

Inwestycje dotyczące dróg lokalnych stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi,
terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi

7c

Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

7d

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym

132 052 934

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

Przeprowadzenie naboru jest uzależnione od
przedstawienia przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju stanowiska odnośnie
konieczności ujęcia dróg lokalnych w
Regionalnym Planie Transportowym.

3

Oś Priorytetowa 6
Spójność przestrzenna i społeczna

Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

8b

IV kwartał 2015 r.

Inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej (w tym dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych)

63 287 493

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

IV kwartał 2015 r.

Inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem podmiotów wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z deinstytucjonalizacją pieczy
zastępczej

31 643 746

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

IV kwartał 2015 r.

Inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w zakresie rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego (w tym
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych)

7 512 544

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

IV kwartał 2015 r.

Inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

26 412 038

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

9a

Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

9b

10a

IV kwartał 2015 r.

Inwestycje związane z infrastrukturą dydaktyczną i/ lub wyposażeniem szkół i placówek tworzących system opieki przedszkolnej (w tym dostosowanie do
potrzeb osób niepełnosprawnych)

22 950 618

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

IV kwartał 2015 r.

Inwestycje związane z infrastrukturą dydaktyczną i/ lub wyposażeniem szkół i placówek tworzących system kształcenia zawodowego i ustawicznego (w
tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych)

59 741 953

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

IV kwartał 2015 r.

inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom
dydaktycznym (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych)

6 299 209

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

IV kwartał 2015 r.

Inwestycje związane z infrastrukturą dydaktyczną i/lub wyposażeniem szkół i placówek ogólnokształcących

18 897 629

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

IV kwartał 2015 r.

Inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem instytucji popularyzujących naukę i innowacje (w tym dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych)

66 584 000

IZ RPO WP 2014-2020
(UMWP)

4

Oś Priorytetowa 7
Regionalny rynek pracy

IV kwartał 2015
8i

8iii

IV kwartał 2015

8vi

95 714 500

Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy.

39 817 000

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej:
- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej, wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz osób, które rozpoczęły
działalność gospodarczą w ramach projektów realizowanych niniejszym priorytecie, w początkowym okresie działalności uwzględniające indywidualne
potrzeby uczestników,
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 50 tys. zł na osobę
- wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe
wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie
wsparcia pomostowego i/lub szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji.

68 664 750

IP w realizacji RPO WP
2014-2020
(WUP)

Projekty PUP współfinansowane ze środków EFS - realizowane w trybie
pozakonkursowym w III kwartale 2015 r.

IP w realizacji RPO WP
2014-2020
(WUP)

Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

8iv

8v

Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
- poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy
- staże i praktyki zawodowe
- szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z
praktyką zawodową u pracodawcy)
- subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
- wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę
zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy.
Wsparcie adaptacyjne może obejmować doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna, w przypadku osób niepełnosprawnych
finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej oraz doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
- wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym
poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie (bon na zasiedlenie).

IV kwartał 2015

Wsparcie na realizację usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

23 298 809

IP w realizacji RPO WP
2014-2020
(WUP)

Ogłoszenie konkursu jest uzależnione od
wejścia w życie przepisów dotyczących
pomocy publicznej oraz uruchomienia
opracowywanego przez PARP Rejestru
Usług Rozwojowych.

Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

5

Oś Priorytetowa 8
Integracja społeczna

9i

9iv

9v

Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywnej integracji o charakterze :
- społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej (w tym:
obowiązkowo stosowana jest praca socjalna )
- 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 ,
- edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy ,
- zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących
oddalenie od rynku pracy.

92 013 066

Projekty dla OPS i PCPR - realizowane w trybie pozakonkursowym w IV
kwartale 2015 r.

5 040 000

Projekty dla sektora ekonomii społecznej - realizowane w trybie
pozakonkursowym w IV kwartale 2015 r.

Nie przewiduje się naboru w 2015 r.

Koordynacja sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym poprzez:
- tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności poprzez:
• organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych
działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp.,
• agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań
w regionie
• wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego;
- tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na
poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);
- tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić
wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług;
- inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia
synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu
zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi
podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa) m.in. w celu zwiększenia liczby staży
i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach;
- budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji)
w celu nawiązania stałej współpracy;
- organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej, jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie
sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż
produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu);
- współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi,
w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji,
dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych/społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii
społecznej;
- wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie;
- zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu do spraw ekonomii społecznej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie
możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
- wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej oraz analiza i
koordynacja jego wdrażania;
- reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa
w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej
oraz innymi priorytetami, w ramach, których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej.
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Oś Priorytetowa 9
Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Realizacja programów stypendialnych skierowanych do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów
przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych tj. w zakresie TIK, nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych

10i

10iii

IV kwartał 2015

10iv

1. Kształcenie w formach pozaszkolnych osób dorosłych, które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem
kompetencji językowych oraz cyfrowych;
2. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną lub pozaformalną.

Realizacja programów stypendialnych skierowanych do uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w
ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych i osiągających wysokie wyniki w nauce

2 496 900

12 484 500

1 664 600

Projekty stypendialne - realizowane w trybie pozakonkursowym w IV kwartale
2015 r.

IP w realizacji RPO WP
2014-2020
(WUP)

Projekty stypendialne - realizowane w trybie pozakonkursowym w IV kwartale
2015 r.

Wyjaśnienia:
* Harmonogram może ulec zmianie
** Uszczegółowienia dotyczące typów projektów będą zgodne z Szczegółowym opisem osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
*** Kwoty ujęte w Harmonogramie zostaną uaktualnione wg kursu euro obowiązującego w dniu ogłoszenia naboru
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