
Załącznik do uchwały nr 126/2949/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 25 lutego 2020 r.  

 

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2020 rok1 

 

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 
złotówkach, w tym: 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś Priorytetowa I 
Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R 
jednostek naukowych 

Kwiecień 2020 r. 
Wsparcie infrastruktury B+R 

jednostek naukowych  4 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

Oś Priorytetowa I 
Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.2 Badania 
przemysłowe, prace 
rozwojowe oraz ich 
wdrożenia 

Kwiecień 2020 r. Infrastruktura B+R  40 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

                                                           
1 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. 

 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 
złotówkach, w tym: 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś Priorytetowa I 
Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.3 Promowanie 
przedsiębiorczości 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

W tym działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane  
w trybie 
pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa I 
Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.4 Wsparcie 
MŚP 

Podziałanie 1.4.1 Dotacje 
bezpośrednie 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś Priorytetowa I 
Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.4 Wsparcie 
MŚP 

Podziałanie 1.4.2 
Instrumenty finansowe 

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

Oś Priorytetowa I 
Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.5 Promowanie 
przedsiębiorczości – 
Zintegrowane Inwestycje 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 
złotówkach, w tym: 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Terytorialne 

Oś Priorytetowa II  
Cyfrowe Podkarpackie 

Działanie 2.1 Podniesienie 
efektywności i dostępności 
e-usług 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś Priorytetowa III Czysta 
Energia 

Działanie 3.1 Rozwój OZE 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś priorytetowa III Czysta 
energia 

Działanie 3.2 Modernizacja 
energetyczna budynków 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś priorytetowa III Czysta 
energia 

Działanie 3.3 Poprawa 
jakości powietrza 

Poddziałanie 3.3.1 
Realizacja planów 
niskoemisyjnych 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś priorytetowa III Czysta 
energia 

Działanie 3.3 Poprawa 

 
Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 
złotówkach, w tym: 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

jakości powietrza 

Poddziałanie 3.3.2 
Redukcja emisji 

 
 

Oś priorytetowa III Czysta 
energia 

Działanie 3.3 Poprawa 
jakości powietrza 

Poddziałanie 3.3.3 
Realizacja planów 
niskoemisyjnych - 
Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

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

Oś priorytetowa III Czysta 
energia 

Działanie 3.4 Rozwój OZE – 
Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 
złotówkach, w tym: 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś priorytetowa IV 
Ochrona środowiska 
naturalnego  
i dziedzictwa kulturowego 

Działanie 4.1 Zapobieganie  
i zwalczanie zagrożeń 

Czerwiec 2020 r. 

1. Realizacja inwestycji mających 
na celu  ochronę obszarów  
ze średnim ryzykiem 
powodziowym. 

 

2.  Rozbudowa istniejącego 
regionalnego systemu 
wczesnego ostrzegania  
i prognozowania zagrożeń,  
w szczególności powodzi. 

 13,56 mln zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

W ramach 1 typu 
projektów planowane 
jest udostępnienie 
kwoty – 11,86 mln zł 
natomiast w ramach  
2 typu projektów kwoty 
1,7 mln zł. 

Oś priorytetowa IV 
Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego  

Działanie 4.2 Gospodarka  
odpadami 

 
 
 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 
 
 

Oś priorytetowa IV 
Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego 

Działanie 4.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa  

Poddziałanie 4.3.1 
Gospodarka ściekowa 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś priorytetowa IV 
Ochrona środowiska 

 
 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 
złotówkach, w tym: 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego 

Działanie 4.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa  

Poddziałanie 4.3.2 
Zaopatrzenie w wodę  

 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

 
 

Oś priorytetowa IV 
Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego 

Działanie 4.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa  

Poddziałanie 4.3.3 
Gospodarka ściekowa- 
Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

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

Oś priorytetowa IV 
Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego  

Działanie 4.4 Kultura 

 
 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 
 

Oś priorytetowa IV 
Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego  

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 
złotówkach, w tym: 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Działanie 4.5 Różnorodność 
biologiczna 

Oś priorytetowa IV 
Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego  

Działanie 4.6 Kultura – 
Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

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

Oś priorytetowa V 
Infrastruktura 
komunikacyjna 

Działanie 5.1 Infrastruktura 
drogowa 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

W tym działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane  
w trybie 
pozakonkursowym. 

Oś priorytetowa V 
Infrastruktura 
komunikacyjna 

Działanie 5.2 Infrastruktura 
terminali przeładunkowych 

 
 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

 
 

 

Oś priorytetowa V 
Infrastruktura 
komunikacyjna 

Działanie 5.3 Infrastruktura 
kolejowa 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 
złotówkach, w tym: 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś priorytetowa V 
Infrastruktura 
komunikacyjna 

Działanie 5.4 Niskoemisyjny 
transport miejski 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś priorytetowa V 
Infrastruktura 
komunikacyjna 

Działanie 5.5 Niskoemisyjny 
transport miejski – 
Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

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

Oś priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna 
i społeczna  

Działanie 6.1  
Rozwój potencjału 
endogenicznego regionu 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku 

Oś priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna 
i społeczna 

Działanie 6.2 

Infrastruktura ochrony 
zdrowia i pomocy 
społecznej 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

W tym działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane  
w trybie 
pozakonkursowym 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 
złotówkach, w tym: 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Poddziałanie 6.2.1 
Infrastruktura ochrony 
zdrowia 

Oś priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna 
i społeczna 

Działanie 6.2 

Infrastruktura ochrony 
zdrowia i pomocy 
społecznej 

Poddziałanie 6.2.2 
Infrastruktura pomocy 
społecznej 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna i 
społeczna  

Działanie 6.3 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej 

 
Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

 

 
 

Oś priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna i 
społeczna  

Działanie 6.4 Infrastruktura 
edukacyjna  

Poddziałanie 6.4.1 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 
złotówkach, w tym: 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Przedszkola 

Oś priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna i 
społeczna  

Działanie 6.4 Infrastruktura 
edukacyjna  

 
Poddziałanie 6.4.2 
Kształcenie zawodowe i 
ustawiczne oraz PWSZ 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

W tym działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane  
w trybie 
pozakonkursowym 

Oś priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna  
i społeczna 
 
Działanie 6.4 Infrastruktura 
edukacyjna 
 
Poddziałanie 6.4.3 
Szkolnictwo ogólne 

 

 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna  
i społeczna 
 
Działanie 6.4 Infrastruktura 
edukacyjna 
 
Poddziałanie 6.4.4 
Instytucje popularyzujące 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 
złotówkach, w tym: 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

naukę 

Oś priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna  
i społeczna 
 
Działanie 6.5 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej - ZIT 

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

Oś Priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.1 Poprawa 
sytuacji osób bezrobotnych 
na rynku pracy – projekty 
konkursowe 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś Priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy 
Działanie 7.2 Poprawa 
sytuacji osób bezrobotnych 
na rynku pracy - projekty 
pozakonkursowe PUP 

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

Oś Priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3 Wsparcie 
rozwoju przedsiębiorczości 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś Priorytetowa VII Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 
złotówkach, w tym: 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.4 Rozwój opieki 
żłobkowej w regionie 

Oś Priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.5 Rozwój 
kompetencji pracowników 
sektora MŚP 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś Priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.6 Programy 
profilaktyczne i zdrowotne 
w regionie 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś Priorytetowa VII 
Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.7 Wsparcie 
rozwoju przedsiębiorczości 
- ZIT 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.1 Aktywna 
integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 
złotówkach, w tym: 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.2 Aktywna 
integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
prowadzona przez ośrodki 
pomocy 
społecznej/powiatowe 
centra pomocy rodzinie 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

W tym działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane w 
trybie 
pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.3 Zwiększenie 
dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych 

Wrzesień 2020 r. 

…   Programy wczesnego wykrywania 
wad rozwojowych i rehabilitacji 
dzieci z niepełnosprawnościami  
i zagrożonych 
niepełnosprawnością 

18 mln zł  
Wojewódzki Urząd 

Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.4 Poprawa 
dostępu do usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

W tym działaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowane  
w trybie 
pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.5 Wspieranie 
rozwoju sektora ekonomii 
społecznej w regionie 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 
złotówkach, w tym: 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.6 Koordynacja 
sektora ekonomii 
społecznej w regionie – 
projekt systemowy ROPS 

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

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.7 Aktywna 
integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
– Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.8 Zwiększenie 
dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych - 
Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 
złotówkach, w tym: 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

Oś Priorytetowa VIII 
Integracja społeczna 

Działanie 8.9 Poprawa 
dostępu do usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej 
– Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś Priorytetowa IX 
Jakość edukacji i 
kompetencji w regionie 

Działanie 9.1 Rozwój 
edukacji przedszkolnej 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś Priorytetowa IX 
Jakość edukacji i 
kompetencji w regionie 

Działanie 9.2 Poprawa 
jakości kształcenia 
ogólnego 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś Priorytetowa IX 
Jakość edukacji i 
kompetencji  
w regionie 

Działanie 9.3 Podnoszenie 
kompetencji osób dorosłych 
w obszarze TIK i języków 
obcych 

Luty 2020 r. 

…    Szkolenia lub inne formy 
uzyskiwania kwalifikacji lub 
zdobywania i poprawy kompetencji 
cyfrowych i uzyskiwanie 
kwalifikacji językowych, 
skierowane do osób dorosłych, 
które z własnej inicjatywy są 
zainteresowane nabyciem, 
uzupełnieniem lub podwyższeniem 

16,5 mln zł 
 

Wojewódzki Urząd 
Pracy  

w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 
złotówkach, w tym: 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

umiejętności, kompetencji lub 
kwalifikacji cyfrowych i 
językowych. 

Oś Priorytetowa IX 
Jakość edukacji i 
kompetencji  
w regionie 

Działanie 9.4 Poprawa 
jakości kształcenia 
zawodowego 

Nie przewiduje się naboru w 2020 roku. 

Oś Priorytetowa IX 
Jakość edukacji i 
kompetencji  
w regionie 

Działanie 9.5 Podnoszenie 
kompetencji osób dorosłych 
w formach pozaszkolnych 

Czerwiec 2020 r. 

Podnoszenie umiejętności oraz 
uzyskiwanie kwalifikacji 
zawodowych przez uczestników 
pozaszkolnych form kształcenia 
zawodowego i wzmacnianie ich 
zdolności do zatrudnienia. 

 

8 mln zł 
 

Wojewódzki Urząd 
Pracy  

w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP. 

 
Konkurs będzie miał 
na celu wyłonienie 
Operatora systemu 
popytowego.  

Oś Priorytetowa IX 
Jakość edukacji i 
kompetencji  
w regionie 

Działanie 9.6 Wsparcie 
stypendialne dla uczniów 

Poddziałanie 9.6.1 
Wsparcie stypendialne dla 

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

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany termin 
rozpoczęcia 

naborów 

Typy projektów mogących 
uzyskać dofinansowanie 

Proponowana kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – kwota 

dofinansowania publicznego w 
złotówkach, w tym: 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe  
informacje 

uczniów zdolnych –  
szkolnictwo ogólne 

Oś Priorytetowa IX 
Jakość edukacji i 
kompetencji  
w regionie 

Działanie 9.6 Wsparcie 
stypendialne dla uczniów 

Poddziałanie 9.6.2 
Wsparcie stypendialne dla 
uczniów zdolnych – 
szkolnictwo zawodowe 

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

 


