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Departament Programów Regionalnych 
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, 

tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 
e-mail: dpr@pomorskie.eu 

Załącznik do uchwały numer 1150/182/12 
Zarządu Województwa Pomorskiego 

z dnia 25 września 2012 roku 
 
 

INDYKATYWNY HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW NA ROK 2012 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 - 

Działanie/Poddziałanie  
RPO WP 2007-2013 

Nr 
konkursu 

Data 
ogłoszenia 
konkursu 

Końcowa 
data 

zbierania 
wniosków 

Typy projektów Typy beneficjentów 
Alokacja 

na konkurs  
w EUR 

LUTY  

1) przedsięwzięcia wskazane w typie 
projektów nr 3) wymienionym w 
punkcie 14) URPO WP służące 
budowaniu partnerstwa i 
przygotowaniu strategii rozwoju 
klastra. 

Wszyscy wymienieni w punkcie 18a) URPO WP  
z wyłączeniem beneficjentów, którzy uzyskali 
dofinansowanie w ramach konkursów 1.5.2_1 i 
1.5.2_2 na typ projektów będący przedmiotem 

dofinansowania  
w ramach obecnego konkursu i nie zakończyli 

realizacji projektów na dzień składania wniosków o 
dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu. 

około 
140 000 

1.5.2. Wsparcie regionalnych 
procesów proinnowacyjnych 

1.5.2._3 01.02.2012 02.03.2012 

2) przedsięwzięcia wskazane w typie 
projektów nr 3) wymienionym w 
punkcie 14) URPO WP służące 

Wszyscy wymienieni w punkcie 18a) URPO WP  
z wyłączeniem beneficjentów, którzy uzyskali 
dofinansowanie w ramach konkursów 1.5.2_1 i 

około 
830 000  
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realizacji strategii rozwoju klastra. 1.5.2_2 na typ projektów będący przedmiotem 
dofinansowania w ramach obecnego konkursu i nie 
zakończyli realizacji projektów na dzień składania 
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 

tego konkursu. 

4.1. Rozwój regionalnej 
infrastruktury drogowej 

4.1._4 14.02.2012 30.03.2012 
Typ projektów nr 3) wymieniony  

w punkcie 14) URPO WP. 
Wszyscy wymienieni w punkcie 18a) URPO WP. 

około 
1 500 000 

4.2. Rozwój regionalnej 
infrastruktury kolejowej 

4.2._2 14.02.2012 30.03.2012 
Typ projektów nr 5) wymieniony  

w punkcie 14) URPO WP. 
Wszyscy wymienieni w punkcie 18a) URPO WP. 

około 

1 500 000 

WRZESIEŃ 

1.6.2. Wspieranie 
międzynarodowej aktywności 
pomorskich przedsiębiorstw 

1.6.2._3 03.09.2012 05.10.2012 
Wszystkie wymienione w punkcie 14) 

URPO WP. 
Wszyscy wymienieni w punkcie 18a) URPO WP. 

około 

500 000 

PAŹDZIERNIK 

4.1. Rozwój regionalnej 
infrastruktury drogowej 

4.1._5 31.10.2012 04.01.2013 
Typy projektów nr: 1) i 2) wymienione 

w punkcie 14) URPO WP. 

Wszyscy wymienieni w punkcie 18a) URPO WP 
realizujący projekt zgodnie z zapisami punktu 12) 

URPO WP na pozostałych obszarach województwa 
tj. z wyłączeniem miast na prawach powiatu. 

około 
20 000 000  
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1) Mając na uwadze efektywne wdrażanie RPO WP, decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WP, harmonogram może zostać uzupełniony i rozszerzony o kolejne konkursy. 

2) Alokacja przewidziana na konkurs ma charakter orientacyjny i ze względu na wahania kursu euro może ulec zmianie. 

3) Informacje na temat bieżących konkursów w ramach Inicjatywy JEREMIE będą ukazywały się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera 
Funduszu Powierniczego JEREMIE. Pomoc w ramach Inicjatywy JEREMIE ukierunkowana jest na zwiększenie dostępności do kapitału dla przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego. 

4) Informacje na temat możliwości pozyskania wsparcia w ramach Inicjatywy JESSICA dostępne są na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Ochrony Środowiska 
pełniących rolę Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich. Pomoc w ramach Inicjatywy JESSICA ukierunkowana jest na rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych mających na celu 
zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego miast poprzez inwestowanie w projekty mające na celu rozwój obszarów miejskich przede wszystkim dzięki inwestycjom w rozwój 
transportu zbiorowego oraz infrastrukturę wpływającą na wzrost atrakcyjności ekonomicznej, kulturalnej i osiedleńczej. 


