Załącznik do uchwały nr 497/49/19
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 maja 2019 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok 2019
wersja z dnia 28 maja 2019 r.
Ogłoszenia o naborach, regulaminy konkursów oraz inne aktualne informacje nt. RPO WP 2014-2020 znajdują się na www.rpo.pomorskie.eu
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Planowane konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w roku 2019
Oś Priorytetowa 1 Komercjalizacja wiedzy

Listopad 2018

Luty 2019 *

Wsparcie skierowane będzie do
przedsiębiorstw rozpoczynających i
rozwijających działalność B+R i
ukierunkowane wyłącznie na projekty
mieszczące się w obszarach
inteligentnych specjalizacji.

Typy beneficjentów wskazane w
punkcie 6 opisu Poddziałania w
SzOOP4 dla typów projektów
wskazanych w punktach 1) - 6).
1) dla typów projektów 1), 2), 3) oraz
5) i 6) przedsiębiorcy w ewentualnych
partnerstwach z:
- innymi przedsiębiorcami,
- podmiotami tworzącymi system
szkolnictwa wyższego i nauki,
- szkołami wyższymi,
- IOB,
- izbami gospodarczymi i
organizacjami przedsiębiorców,
- organizacjami pozarządowymi,
- innymi instytucjami prowadzącymi
badania naukowe lub prace
rozwojowe.

100 000 000,00 6
4

(Punkt 5 opisu Poddziałania w SzOOP Typy projektów wskazane w punktach 1)6), str. 10)
1.

Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez
innowacje - wsparcie dotacyjne

Agencja Rozwoju
Pomorza S.A.

Zgodne z kolumną 4.

* Termin rozpoczęcia naboru
wniosków planowany był na
Styczeń 2019 roku i wynikał z
Harmonogramu naborów
wniosków o dofinansowanie
projektów w trybie
konkursowym w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
na rok 2018 .

100 000 000,00 6

23 768 777,33

23 768 777,33

Tryb
konkursowy 2) dla typu projektu 4):

RPPM.01.01.01

- podmioty tworzące system
szkolnictwa wyższego i nauki we
współpracy z przedsiębiorcami.
(str. 11)

Wrzesień 2019

Grudzień 2019

Wsparcie skierowane będzie do
przedsiębiorstw rozpoczynających i
rozwijających działalność B+R i
ukierunkowane wyłącznie na projekty
mieszczące się w obszarach
inteligentnych specjalizacji.
(Punkt 5 opisu Poddziałania w SzOOP4 Typ projektu wskazany w punkcie 7),
str. 10)

Typy beneficjentów wskazane w
punkcie 6 opisu Poddziałania w
SzOOP4 dla typu projektu
wskazanego w punkcie 7).

21 653 500,00 7

3) dla typu projektu 7):
- podmioty tworzące system
szkolnictwa wyższego i nauki,
- szkoły wyższe,
- IOB.
(str. 11)

21 653 500,00 7

5 000 000,00

5 000 000,00

PI 1b

Zmiana terminu rozpoczęcia
naboru wniosków w ramach
przedmiotowego konkursu na
Luty 2019 roku wynika z
trwającej rewizji Porozumień na
rzecz Inteligentnych
Specjalizacji Pomorza i
konieczności umożliwienia
zapoznania się przez
potencjalnych Wnioskodawców
z ich zaktualizowaną treścią.

Oś Priorytetowa 2

2.

3.

Poddziałanie 2.4.1. Specjalistyczne
usługi doradcze

Działanie 2.5.
Inwestorzy zewnętrzni

Kwiecień 2019

Kwiecień 2019

Maj 2019

Czerwiec 2019

Realizowane w formule projektu
grantowego kompleksowe
przedsięwzięcie polegające na
stworzeniu regionalnego systemu
świadczenia specjalistycznych usług
doradczych dla MSP.
(Punkt 5 opisu Poddziałania w SzOOP4,
str. 37)

Wsparcie na rzecz przygotowania (w
tym uzbrojenia) terenów inwestycyjnych
(z wyłączeniem funkcji
mieszkaniowych), tworzenia stref
przemysłowych.

45 956 894,70 7

89 801 844,67 7

IZ RPO WP3 - ZWP
(DPR UMWP1)

IZ RPO WP3 - ZWP
(DPR UMWP1)

Zgodne z kolumną 4.

Zgodne z kolumną 4.

Tryb
konkursowy

Typy beneficjentów wskazane w
punkcie 6 opisu Poddziałania w
SzOOP4:
1) przedsiębiorcy,
2) IOB,
3) jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne,
4) związki i stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego.
(str. 37)

45 956 894,70 7

10 611 886,00

10 611 886,00

RPPM.02.04.01

PI 3a

Tryb
konkursowy

Typy beneficjentów wskazane w
punkcie 6 opisu Działania w SzOOP4:
1) IOB,
2) jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne,
3) związki i stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego,
4) przedsiębiorcy.
(str. 42)

89 801 844,67 7

20 736 103,79

20 736 103,79

RPPM.02.05

PI 3a

7 795 260,00 7

2 011 764,71

1 800 000,00

RPPM.05.02.02

PI 8i

4

(Punkt 5 opisu Działania w SzOOP , str.
42)
Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie

4.

Poddziałanie 5.2.2.
Aktywizacja zawodowa

Luty 2019

Marzec 2019

Projekty ukierunkowane na uzyskanie
zatrudnienia przez osoby pozostające
bez pracy oraz na poprawę sytuacji
zawodowej osób pracujących
znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem
osób przed ukończeniem 30 roku życia),
realizowane w postaci kompleksowych
rozwiązań w zakresie aktywizacji
zawodowej.
(Punkt 5 opisu Działania w SzOOP⁴ Typy projektów wskazane na str. 81-82)

8 712 349,41 7

IZ RPO WP³ - ZWP
(DEFS UMWP²)

Zgodne z kolumną 4.

Tryb
konkursowy

Typ beneficjenta wskazany w punkcie
6 opisu Działania w SzOOP⁴:
1) jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne,
2) związki i stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego,
3) instytucje rynku pracy,
4) związki zawodowe,
5) instytucje pomocy i integracji
społecznej,
6) instytucje edukacyjne,
7) szkoły wyższe,
8) IOB,
9) izby gospodarcze i organizacje
przedsiębiorców,
10) przedsiębiorcy,
11) ROT/LOT,
12) organizacje pozarządowe,
13) podmioty ekonomii
społecznej/przedsiębiorstwa
społeczne.
(str. 82)

5.

Działanie 5.5.
Kształcenie ustawiczne

Maj 2019

Czerwiec 2019

Projekty ukierunkowane na poprawę
sytuacji na rynku pracy osób w wieku
aktywności zawodowej, które z własnej
inicjatywy są zainteresowane nabyciem,
uzupełnieniem lub podwyższeniem
kwalifikacji i kompetencji, w
szczególności pracowników sektora
MMŚP, realizowane w oparciu o
popytowy model świadczenia wysokiej
jakości usług edukacyjnych, z
uwzględnieniem analizy potrzeb
edukacyjnych danego uczestnika
projektu.

10 826 750,00 7

IZ RPO WP³ - ZWP
(DEFS UMWP²)

Zgodne z kolumną 4.

Tryb
konkursowy

(Punkt 5 opisu Działania w SzOOP⁴ Typy projektów wskazane na str. 95)

6.

Działanie 5.7.
Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Grudzień 2018

Styczeń 2019

Projekty ukierunkowane na utworzenie
oraz zapewnienie trwałości
nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw,
realizowane w postaci kompleksowego
wsparcia związanego z rozpoczęciem
działalności gospodarczej.

Typ beneficjenta wskazany w punkcie
6 opisu Działania w SzOOP⁴:
1) instytucje edukacyjne,
2) szkoły wyższe,
3) IOB,
4) jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne,
5) związki i stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego,
6) instytucje rynku pracy,
7) związki zawodowe,
8) izby gospodarcze i organizacje
przedsiębiorców,
9) organizacje pozarządowe,
10) podmioty ekonomii
społecznej/przedsiębiorstwa
społeczne.

10 826 750,00 7

2 500 000,00

2 500 000,00

RPPM.05.05.00

PI 10iii

23 818 850,00 7

5 985 294,12

5 500 000,00

RPPM.05.07.00

PI 8iii

14 291 310,00 7

3 688 235,29

3 300 000,00

RPPM.06.01.02

PI 9i

100 918 400,00 8

26 264 705,88

23 500 000,00

RPPM.06.02.02

PI 9iv

(str. 95)

25 920 513,24 7

IZ RPO WP³ - ZWP
(DEFS UMWP²)

Zgodne z kolumną 4.

Tryb
konkursowy

(Punkt 5 opisu Działania w SzOOP⁴ Typy projektów wskazane na str. 102)

Typ beneficjenta wskazany w punkcie
6 opisu Działania w SzOOP⁴:
1) jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne,
2) związki i stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego,
3) IOB,
4) instytucje pomocy i integracji
społecznej,
5) instytucje rynku pracy,
6) izby gospodarcze i organizacje
przedsiębiorców,
7) przedsiębiorcy,
8) organizacje pozarządowe,
9) podmioty ekonomii
społecznej/przedsiębiorstwa
społeczne.
(str. 103)

Oś Priorytetowa 6 Integracja

7.

Poddziałanie 6.1.2.
Aktywizacja społeczno-zawodowa

Marzec 2019

Kwiecień 2019

Projekty ukierunkowane na:
1. zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób
z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie
kompleksowych programów aktywizacji społecznozawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk
lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę
reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego
uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej
integracji;
2. zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób
z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu
do usług reintegracji zawodowej i społecznej
świadczonych przez Centra Integracji Społecznej (CIS),
Kluby Integracji Społecznej (KIS), realizowane w
oparciu o kompleksowe usługi aktywnej integracji;
3. zwiększenie zatrudnienia osób z
niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do
usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane
w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
(WTZ);
4. profilaktykę wykluczenia społecznego przy
wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji
społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i
młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące,
niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym – jako
uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1
lub 2 lub 3.

15 972 640,59 7

IZ RPO WP³ - ZWP
(DEFS UMWP²)

Zgodne z kolumną 4.

Tryb
konkursowy

Typ beneficjenta wskazany w punkcie 6
opisu Działania w SzOOP⁴:
1) jednostki samorządu terytorialnego i
ich jednostki organizacyjne,
2) związki i stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego,
3) instytucje pomocy i integracji
społecznej,
4) podmioty prowadzące: centra
integracji społecznej/kluby integracji
społecznej/warsztaty terapii zajęciowej,
5) instytucje resocjalizacyjne,
6) instytucje opiekuńczo-wychowawcze,
7) instytucje rynku pracy,
8) związki zawodowe,
9) organizacje pozarządowe,
10) podmioty ekonomii
społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
11) instytucje edukacyjne,
12) szkoły wyższe,
13) instytucje kultury,
14) kluby sportowe,
15) ROT/LOT.
(str. 109)

(Punkt 5 opisu Działania w SzOOP⁴ - Typy projektów
wskazane na str. 108-109)

8.

Poddziałanie 6.2.2.
Rozwój usług społecznych

Grudzień 2019

Styczeń 2020

Projekty ukierunkowane na zwiększenie
dostępu do zdeinstytucjonalizowanych,
spersonalizowanych i zintegrowanych
usług społecznych oraz projekty
ukierunkowane na zwiększenie dostępu
do zdeinstytucjonalizowanych i
zintegrowanych usług społecznych w
zakresie wsparcia rodziny (w tym
rodziny wielodzietnej) i pieczy
zastępczej.
(Punkt 5 opisu Działania w SzOOP⁴ Typy projektów wskazane na str. 114116)

112 791 152,93 8

IZ RPO WP³ - ZWP
(DEFS UMWP²)

Zgodne z kolumną 4.

Tryb
konkursowy

Typ beneficjenta wskazany w punkcie
6 opisu Działania w SzOOP⁴:
1) organizacje pozarządowe,
2) podmioty ekonomii społecznej/
przedsiębiorstwa społeczne,
3) instytucje pomocy i integracji
społecznej,
4) jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne,
5) związki i stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego,
6) instytucje wsparcia rodziny i
systemu pieczy zastępczej,
7) instytucje resocjalizacyjne,
8) instytucje opiekuńczowychowawcze,
9) ROT/LOT.
(str. 116)

Oś Priorytetowa 8 Konwersja

9.

Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności
walorów dziedzictwa przyrodniczego

Styczeń 2018

Grudzień 2018

Wsparcie można uzyskać na działania
służące podniesieniu atrakcyjności
walorów dziedzictwa naturalnego,
polegające na rozwoju infrastruktury
turystycznej, w tym infrastruktury
żeglarskiej, szlaków rowerowych i
kajakowych oraz tras turystycznych o
charakterze regionalnym i
ponadregionalnym realizujące
przedsięwzięcia strategiczne.

80 543 734,00

IZ RPO WP3 - ZWP
(DPR UMWP1)

Zgodne z kolumną 4.

Typy beneficjentów wskazane w
punkcie 6 opisu Działania w SzOOP4:
1) jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne,
2) związki i stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego,
3) organizacje pozarządowe,
4) instytucje kultury,
5) instytucje edukacyjne,
6) szkoły wyższe,
7) przedsiębiorcy (w tym
organizatorzy turystyczni,
gospodarstwa agroturystyczne),
8) ROT/LOT,
9) parki narodowe,
10) PGL Lasy Państwowe,
11) kluby sportowe.
12) Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej,
13) urzędy morskie,
14) operatorzy elektrowni wodnych.
(str. 155)

80 543 734,00

Tryb
konkursowy

Typy beneficjentów wskazane w
punkcie 6 opisu Działania w SzOOP4:
1) jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne,
2) związki i stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego,
3) jednostki administracji rządowej,
4) inne jednostki sektora finansów
publicznych,
5) organizacje pozarządowe,
6) jednostki naukowe,
7) instytucje edukacyjne,
8) szkoły wyższe,
9) przedsiębiorcy.
(str. 192)

12 609 816,00

2 971 770,00

2 971 770,00

RPPM.10.04.00

PI 4e

Tryb
konkursowy

Typy beneficjentów wskazane w
punkcie 6 opisu Działania w SzOOP4:
1) jednostki samorządu terytorialnego
i ich jednostki organizacyjne,
2) związki i stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego,
3) jednostki administracji rządowej,
4) inne jednostki sektora finansów
publicznych,
5) organizacje pozarządowe,
6) jednostki naukowe,
7) instytucje edukacyjne,
8) szkoły wyższe,
9) przedsiębiorcy.
(str. 192)

5 101 094,00

1 202 181,00

1 202 181,00

RPPM.10.04.00

PI 4e

Tryb
konkursowy

(Punkt 5 opisu Działania w SzOOP4 Typy projektów wskazane w punktach 1)2), str. 154)

18 981 838,00

18 981 838,00

RPPM.08.04.00

PI 6c

Konkurs skierowany będzie
wyłącznie do wnioskodawców,
których projekty realizują
przedsięwzięcia strategiczne
wymienione w RPS Pomorska
podróż:
1. „Pomorskie Szlaki Kajakowe",
2. „Rozwój oferty turystyki
wodnej w obszarze Pętli
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej",
3. „Pomorskie trasy rowerowe o
znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9"., a które nie otrzymały
wsparcia w ramach pierwszego
konkursu.

Oś Priorytetowa 10 Energia

Marzec 2018

Styczeń 2019

Wsparciem objęte będą projekty
skierowane na rozwój i modernizację
scentralizowanych systemów
zaopatrzenia w ciepło, a także budowę
nowych, bądź modernizację istniejących
źródeł ciepła (w tym na inwestycje
wykorzystujące odnawialne źródła
energii).

12 609 816,00

IZ RPO WP3 - ZWP
(DPR UMWP1)

Zgodne z kolumną 4.

(Punkt 5 opisu Poddziałania w SzOOP4 Typy projektów wskazane w punktach 1)3), str. 192)
10.

Działanie 10.4. Redukcja emisji

Wsparcie można uzyskać na rozbudowę
systemu monitoringu powietrza.
Marzec 2018

Styczeń 2019

(Punkt 5 opisu Poddziałania w SzOOP4 Typy projektów wskazane w punkcie 5),
str. 192)

5 101 094,00

IZ RPO WP3 - ZWP
(DPR UMWP1)

Zgodne z kolumną 4.

Konkurs, zgodnie z zapisami art.
39 ust.3 ustawy wdrożeniowej
podzielony został na dwie rundy.
Pierwszy nabór wniosków o
dofinansowanie projektów w
trybie konkursowym odbył sie
w maju 2018 r.
W Regulaminie konkursu numer
RPPM.08.04.00-IZ.00-22-002/18
dla Działania 8.4. Wsparcie
atrakcyjności walorów
dziedzictwa przyrodniczego w
ramach Osi Priorytetowej 8
Konwersja Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 podzielono
wstępnie alokację w proporcji:
70% łącznej alokacji - I runda,
30% łacznej alokacji - II runda.

Działania / Poddziałania w których IZ RPO WP nie przewiduje naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w 2019 roku
Oś Priorytetowa 1 Komercjalizacja wiedzy

11.

Poddziałanie 1.1.2. Ekspansja przez
innowacje - wsparcie pozadotacyjne

Instrumenty finansowe są zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Menadżera Funduszu Funduszy w ramach umowy nr UDA-RPPM.IF-00-001/16-02 o finansowaniu Projektu „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+) ”.
Nie planuje się naborów na pośredników finansowych w 2019 roku.
Produkt finansowy Pożyczka na innowacje dostępny jest dla ostatecznych odbiorców od grudnia 2017 roku do wyczerpania środków, jednak nie później niż do stycznia 2022 r. Wejścia kapitałowe dostępne będą od II kwartału 2019 roku.
Informacja o produktach finansowych: http://www.rpo.pomorskie.eu/bank-gospodarstwa-krajowego-menadzer-funduszu-funduszy-dla-op.-1-i-op.-2

12.

Działanie 1.2. Transfer wiedzy do
gospodarki

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 1.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2017 roku.
Na dzień ogłoszenia niniejszego Harmonogramu, IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2019 roku.

Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa

13.

Instrumenty finansowe są zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Menadżera Funduszu Funduszy w ramach umowy nr UDA-RPPM.IF-00-001/16-02 o finansowaniu Projektu „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+) ”.
Obecnie trwa nabór na pośredników finansowych dla produktów Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana. W II kwartale 2019 roku planowany jest także nabór na pośrednika finansowego dla produktu Mikropożyczka.
Działanie 2.1. Inwestycje podstawowe i Wsparcie udzielane jest ostatecznym odbiorcom w ramach produktów finansowych:
profilowane - wsparcie pozadotacyjne Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa: od sierpnia 2017 r. do wyczerpania środków, jednak nie później niż do lutego 2019 r., dodatkowe środki: od IV kwartału 2019.
Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana: od października 2017 r. do wyczerpania środków, jednak nie później niż do grudnia 2019 r., dodatkowe środki: od I kwartału 2019.
Poręczenie: od marca 2018 r. do wyczerpania środków, jednak nie później niż do sierpnia 2020 r.
Informacja o produktach finansowych: http://www.rpo.pomorskie.eu/bank-gospodarstwa-krajowego-menadzer-funduszu-funduszy-dla-op.-1-i-op.-2

14.

Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje
profilowane - wsparcie dotacyjne

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 2.2.1. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2017 roku.
Na dzień ogłoszenia niniejszego Harmonogramu, IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2019 roku.

15.

Działanie 2.3. Aktywność eksportowa

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 2.3. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2016 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2019 roku.

16.

Poddziałanie 2.4.2. Wsparcie Instytucji
Otoczenia Biznesu na terenie Obszaru
Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
Metropolitalnego Trójmiasta mechanizm ZIT

17.

Poddziałanie 2.4.3. Wsparcie Instytucji Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 2.4.3. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2016 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2019 roku.
Otoczenia Biznesu

Oś Priorytetowa 3 Edukacja
18.

Działanie 3.1.
Edukacja przedszkolna

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 3.1. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2016 i 2018 roku.
IZ RPO WP nie wyklucza konkursu w ramach przedmiotowego Działania jeszcze w 2019 roku.

19.

Poddziałanie 3.2.1.
Jakość edukacji ogólnej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 3.2.1. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2015 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursów w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2019 roku.

20.

Poddziałanie 3.2.2.
Wsparcie ucznia szczególnie
uzdolnionego

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

21.

Poddziałanie 3.3.1.
Jakość edukacji zawodowej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 3.3.1. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2016 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursów w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2019 roku.

22.

Poddziałanie 3.3.2.
Programy motywacyjne dla uczniów
szkół zawodowych

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe
23.

Działanie 4.1. Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 4.1. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2016 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2019 roku.

24.

Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni
prowadzących kształcenie o profilu
praktycznym

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 4.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2016 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2019 roku.

Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie
25.

Poddziałanie 5.1.1.
Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych – mechanizm ZIT

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

26.

Poddziałanie 5.1.2.
Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

27.

Poddziałanie 5.2.1.
Aktywizacja zawodowa – mechanizm
ZIT

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

28.

Działanie 5.3.
Opieka nad dziećmi do lat 3

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 5.3. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2016 i 2018 roku.
IZ RPO WP nie wyklucza konkursu w ramach przedmiotowego Działania jeszcze w 2019 roku.

29.

Poddziałanie 5.4.1.
Zdrowie na rynku pracy - mechanizm
ZIT

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

30.

Poddziałanie 5.4.2.
Zdrowie na rynku pracy

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 5.4.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2017 i 2018 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursów w ramach przedmiotowego Działania w 2019 roku.

31.

Działanie 5.6.
Adaptacyjność pracowników

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 5.6. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2017 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursów w ramach przedmiotowego Działania w 2019 roku.

Oś Priorytetowa 6 Integracja
32.

Poddziałanie 6.1.1.
Aktywizacja społeczno - zawodowa –
mechanizm ZIT

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

33.

Poddziałanie 6.2.1.
Rozwój usług społecznych –
mechanizm ZIT

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

34.

Poddziałanie 6.3.1.
Podmioty ekonomii społecznej –
mechanizm ZIT

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

35.

Poddziałanie 6.3.2.
Podmioty ekonomii społecznej

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 6.3.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2016, 2017 i 2018 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursów w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2019 roku.

36.

Poddziałanie 6.3.3.
Koordynacja rozwoju sektora ekonomii Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
społecznej

Oś Priorytetowa 7 Zdrowie
37.

Poddziałanie 7.1.1. Zasoby ochrony
zdrowia – mechanizm ZIT

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

38.

Poddziałanie 7.1.2. Zasoby ochrony
zdrowia

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 7.1.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2017 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2019 roku.

39.

Działanie 7.2. Systemy informatyczne i Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 7.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2016 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2019 roku.
telemedyczne

Oś Priorytetowa 8 Konwersja

40.

Poddziałanie 8.1.1. Kompleksowe
przedsięwzięcia rewitalizacyjne w
miastach Obszaru Metropolitalnego
Trójmiasta – mechanizm ZIT

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

41.

Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe
przedsięwzięcia rewitalizacyjne w
miastach poza Obszarem
Metropolitalnym Trójmiasta

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 8.1.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2017 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2019 roku.

42.

Działanie 8.2. Kompleksowe
przedsięwzięcia rewitalizacyjne wsparcie pozadotacyjne

Instrumenty finansowe są zarządzane przez Europejski Bank Inwestycyjny, Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Umowy o Finansowaniu nr UDA-RPPM.IF-00-002/16-00 ze zm.
Wyłoniono pośrednika finansowego dla produktu Pożyczka rewitalizacyjna.
Nie planuje się naborów na pośredników finansowych w 2019 roku.
Wsparcie udzielane jest ostatecznym odbiorcom od marca 2018 roku do wyczerpania środków, jednak nie później niż do marca 2022 roku.
Informacja o produkcie finansowym:
www.rpo.pomorskie.eu/europejski-bank-inwestycyjny-menadzer-funduszu-funduszy-dla-op.-8-i-op.-10

43.

Działanie 8.3. Materialne i
niematerialne dziedzictwo kulturowe

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 8.3. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2015 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2019 roku.

Oś Priorytetowa 9 Mobilność
44.

Poddziałanie 9.1.1. Transport miejski –
Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
mechanizm ZIT

45.

Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 9.1.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2016 i 2017 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2019 roku.

46.

Poddziałanie 9.2.1. Regionalna
infrastruktura kolejowa – mechanizm
ZIT

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

47.

Poddziałanie 9.2.2. Regionalna
infrastruktura kolejowa

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 9.2.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2018 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2019 roku.

48.

Działanie 9.3. Regionalna infrastruktura
Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
drogowa

Oś Priorytetowa 10 Energia
49.

Poddziałania 10.1.1. Efektywność
energetyczna - mechanizm ZIT wsparcie dotacyjne

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

50.

Poddziałanie 10.2.1. Efektywność
energetyczna - wsparcie dotacyjne

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 10.2.1. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2016 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2019 roku.

51.

Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne
źródła energii - wsparcie dotacyjne

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Poddziałania 10.3.1. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2017 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Poddziałania w 2019 roku.

52.

Poddziałanie 10.3.2. Odnawialne
źródła energii - wsparcie
pozadotacyjne

Instrumenty finansowe są zarządzane przez Europejski Bank Inwestycyjny, Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Umowy o Finansowaniu nr UDA-RPPM.IF-00-002/16-00 ze zm.
Wyłoniono pośrednika finansowego dla produktu Pożyczka OZE.
Nie planuje się naborów na pośredników finansowych w 2019 roku.
Przewidywany termin udzielania wsparcia ostatecznym odbiorcom: I kwartał 2019 roku.

53.

Działanie 10.5. Efektywność
energetyczna - wsparcie
pozadotacyjne

Instrumenty finansowe są zarządzane przez Europejski Bank Inwestycyjny, Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Umowy o Finansowaniu nr UDA-RPPM.IF-00-002/16-00 ze zm.
Wyłoniono pośrednika finansowego dla produktu Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych.
Nie planuje się naborów na pośredników finansowych w 2019 roku.
Wsparcie udzielane jest ostatecznym odbiorcom od października 2018 roku do wyczerpania środków, jednak nie później niż do września 2021 roku.
Informacja o produkcie finansowym:
www.rpo.pomorskie.eu/europejski-bank-inwestycyjny-menadzer-funduszu-funduszy-dla-op.-8-i-op.-10

Oś Priorytetowa 11 Środowisko
54.

Działanie 11.1. Ograniczanie zagrożeń Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 11.1. w ramach RPO WP 2014-2020 odbył się w 2017 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2019 roku.
naturalnych

55.

Działanie 11.2. Gospodarka odpadami

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 11.2. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2016 i 2017 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2019 roku.

56.

Działanie 11.3. Gospodarka wodnościekowa

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 11.3. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2016 i 2017 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2019 roku.

57.

Działanie 11.4. Ochrona różnorodności Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 11.4. w ramach RPO WP 2014-2020 odbyły się w 2015 i 2017 roku.
IZ RPO WP nie przewiduje konkursu w ramach przedmiotowego Działania w 2019 roku.
biologicznej

Kurs wskazany w algorytmie ustalania limitu kontraktacji wskazany w Kontrakcie
Terytorialnym dla województwa pomorskiego, tj. kurs EBC z przedostatniego dnia
roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia harmonogramu
(z dnia 30.10.2017 r. - 4,2432)

1. DPR UMWP - Departament Programów Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
2. DEFS UMWP - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
3. IZ RPO WP - Instytucja Zarządzająca RPO WP
4. SzOOP - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
5. Maksymalna łączna kwota przyznanego dofinansowania nie przekroczy limitu kontraktacji dla Działania/Poddziałania ustalonego przez Ministerstwo Finansów na miesiąc rozstrzygnięcia konkursu
6. Kurs wskazany w algorytmie ustalania limitu kontraktacji wskazany w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa pomorskiego, tj. kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia niniejszego harmonogramu (z dnia 30.08.2018 r. - 4,2882)
7. Kurs wskazany w algorytmie ustalania limitu kontraktacji wskazany w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa pomorskiego, tj. kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia niniejszego harmonogramu (z dnia 30.10.2018 r. - 4,3307)
8. Kurs wskazany w algorytmie ustalania limitu kontraktacji wskazany w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa pomorskiego, tj. kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia niniejszego harmonogramu (z dnia 29.04.2019 r. - 4,2944)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

