Załącznik do Uchwały Nr 12/357/15
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 marca 2015 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020
na 2015 rok
Numer i nazwa Priorytetu
Inwestycyjnego

Planowany termin
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektu w ramach
konkursu (w euro)

Instytucja ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe informacje

Oś Priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
PI 1a Udoskonalanie infrastruktury badań i
innowacji
PI 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w
badania i innowacje (…)

Tryb konkursowy ograniczony wyłącznie do projektów ujętych w Kontrakcie terytorialnym. Nie przewiduje się naboru w 2015 roku.

III kw. 2015

Projekt grantowy obejmujący
wsparcie procesów badawczorozwojowych w przedsiębiorstwach

PI 3a Promowanie przedsiębiorczości, w
szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystywania nowych pomysłów oraz
sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również
poprzez inkubatory przedsiębiorczości
PI 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli
biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu
umiędzynarodowienia

30 000 000

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

IV kw. 2015

Projekt grantowy obejmujący
wsparcie procesu
umiędzynarodowienia
przedsiębiorstw

PI 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju
produktów i usług

15 000 000

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

Oś Priorytetowa 2 Cyfrowy region
PI 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla eadministracji, e-uczenia się, e-włączenia
społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

PI 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych

IV kw. 2015

Inwestycje związane z budową i
modernizacją sieci
elektroenergetycznych (niskiego i
średniego napięcia) dedykowanych
przyłączaniu nowych jednostek
wytwórczych z OZE do KSE

PI 4b Promowanie efektywności energetycznej i
korzystania z odnawialnych źródeł energii w
przedsiębiorstwach
PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w
budynkach publicznych w sektorze
mieszkaniowym

15 359 059

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

IV kw. 2015

Inwestycje związane z efektywnością
energetyczną budynków
użyteczności publicznej i
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

5 000 000

Zarząd Województwa - Instytucja
Konkurs dedykowany polityce terytorialnej
Zarządzająca RPO WKP

PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w
budynkach publicznych w sektorze
mieszkaniowym
PI 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności
dla obszarów miejskich, w tym wspieranie
zrównoważonej multimodalnej mobilności
miejskiej i działań adaptacyjnych mających
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

IV kw. 2015

Inwestycje związane z efektywnością
energetyczną budynków
użyteczności publicznej i
wielorodzinnych budynków
mieszkalnych

5 000 000

Związek ZIT- Instytucja
Pośrednicząca RPO WKP

IV kw. 2015

Infrastruktura na potrzeby czystego
transportu miejskiego oraz
inteligentne systemy transportoweinfrastruktura szynowa wraz z
taborem

26 000 000

Konkurs dedykowany na Obszary Strategicznej
Zarząd Województwa - Instytucja
Interwencji (Grudziądz wraz z obszarem
Zarządzająca RPO WKP
funkjonalnym)

Konkurs dedykowany ZIT wojewódzkiemu

Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku
PI 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na
konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym
zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i
rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i
katastrofami
PI 6a Inwestowanie w sektor gospodarki
odpadami celem wypełnienia zobowiązań
określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie
środowiska oraz zaspokojenia wykraczających
poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych
określonych przez państwa członkowskie

III kw. 2015

Wyposażenie i wzmocnienie służb
służb ratowniczych w sprzęt do
prowadzenia akcji ratowniczych i
usuwania skutków katastroficznych

1 600 000

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

IV kw. 2015

Projekt grantowy obejmujący
inwestycje w infrastrukturę
niezbędną do zapewnienia
kompleksowej gospodarki odpadami
w regionie

33 000 000

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej
celem wypełnienia zobowiązań określonych w
dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska
oraz zaspokojenia wykraczających poza te
zobowiązania potrzeb inwestycyjnych,
określonych przez państwa członkowskie

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

PI 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego i kulturowego

IV kw. 2015

Wsparcie wydarzeń kulturalnych

3 000 000

Zarząd Województwa - Instytucja
Konkurs poza polityką terytorialną
Zarządzająca RPO WKP

PI 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
dziedzictwa naturalnego i kulturowego

III kw 2015

Inwestycje w zakresie dziedzictwa
kulturowego

1 000 000

Zarząd Województwa - Instytucja
Konkurs poza polityką terytorialną
Zarządzająca RPO WKP

PI 6d Ochrona i rekultywacja gleby oraz
wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez
program Natura 2000 i zielona infrastrukturę

IV kw 2015

Centra ochrony różnorodności
biologicznej, ośrodki prowadzące
działalność w zakresie edukacji
ekologicznej

1 500 000

Zarząd Województwa - Instytucja
Konkurs poza polityką terytorialną
Zarządzająca RPO WKP

PI 6d Ochrona i rekultywacja gleby oraz
wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez
program Natura 2000 i zielona infrastrukturę

IV kw 2015

Działania bezpośrednio związane z
ochroną siedlisk i gatunków

1 000 000

Zarząd Województwa - Instytucja
Konkurs poza polityką terytorialną
Zarządzająca RPO WKP

Oś Priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez
łaczenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych
z infrastrukturą TEN-T, w tym z wezłami
multimodalnymi

Brak naborów - projekty realizowane w trybie pozakonkursowym

7b Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez
łaczenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych
z infrastrukturą TEN-T, w tym z wezłami
multimodalnymi

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

Dotyczy projektów ujętych w Kujawsko-Pomorskim
Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej

Dotyczy projektów w zakresie dróg powiatowych

PI 7c Rozwój i usprawnienie przyjaznych
środowisku (w tym o obnizonej emisji hałasu)
niskoemisyjnych systemów transportu, w tym
śródlądowych dróg wodnych i transportu
morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz
infrastruktury portów lotniczych, w celu
promowania zrównoważonej mobilności
regionalnej i lokalnej

Brak naborów - projekty realizowane w trybie pozakonkursowym

Dotyczy projektów ujętych w Kujawsko-Pomorskim
Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej

7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych,
wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów
transportu kolejowego oraz propagowanie działań
służących zmniejszeniu hałasu

Brak naborów - projekty realizowane w trybie pozakonkursowym

Dotyczy projektów ujętych w Kujawsko-Pomorskim
Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej

Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i
społeczną (…)

IV kw. 2015

Tworzenie podmiotów świadczących
opiekę nad dziećmi do 3 lat (m.in.
żłobki, w tym przyzakładowe, kluby
dziecięce)

10 000 000

Wsparcie powiązane ściśle z działaniami w ramach
Zarząd Województwa - Instytucja EFS na rzecz finansowania opieki nad dziećmi do 3
Zarządzająca RPO WKP
lat oraz działaniami aktywizacyjno-szkoleniowymi
wspomagającymi proces powrotu na rynek pracy

PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i
społeczną (…)

IV kw. 2015

Inwestycje w zakresie mieszkań
wspomaganych, chronionych,
socjalnych

7 500 000

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na
obszarach miejskich i wiejskich
PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania,
umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

IV kw. 2015

Infrastruktura edukacyjna i
szkoleniowa szkół i placówek
systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe

5 000 000

Konkurs dedykowany polityce terytorialnej.
Zarząd Województwa - Instytucja
Wsparcie powiązane ściśle z działaniami w ramach
Zarządzająca RPO WKP
EFS w zakresie szkolnictwa zawodowego

PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania,
umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

IV kw. 2015

Infrastruktura edukacyjna i
szkoleniowa szkół i placówek
systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe

2 000 000

Związek ZIT- Instytucja
Pośrednicząca RPO WKP

PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania,
umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

IV kw. 2015

Inwestycje związane z adaptacją
istniejących obiektów na potrzeby
świadczenia usług edukacji
przedszkolnej

5 000 000

Zarząd Województwa - Instytucja
Konkurs dedykowany polityce terytorialnej
Zarządzająca RPO WKP

IV kw. 2015

Inwestycje związane z adaptacją
istniejących obiektów na potrzeby
świadczenia usług edukacji
przedszkolnej

2 000 000

Związek ZIT- Instytucja
Pośrednicząca RPO WKP

PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania,
umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
PI 9d Inwestycje dokonywane w kontekście
strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

Konkurs dedykowany ZIT wojewódzkiemu. Wsparcie
powiązane ściśle z działaniami w ramach EFS w
zakresie szkolnictwa zawodowego

Konkurs dedykowany ZIT wojewódzkiemu

Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy
PI 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób
poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych
od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy
na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności
pracowników

Brak naborów - projekty realizowane w trybie pozakonkursowym

PI 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób
poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych
od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy
na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności
pracowników

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

PI 8iii Praca na własny rachunek,
przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w
tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
PI 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich
dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój
kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego
oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką
samą pracę

PI 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich
dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój
kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego
oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką
samą pracę

PI 8v Przystosowanie pracowników,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Wsparcie realizowane przez podmioty inne niż
Powiatowe Urzędy Pracy

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

IV kw. 2015

Projekty z zakresu wsparcia
tworzenia i funkcjonowania
podmiotów świadczących usługi
opieki nad dziećmi dla lat 3
(m.in. żłobki, kluby dziecięce)

5 000 000

IV kw. 2015

Projekty z zakresu wsparcia
tworzenia i funkcjonowania
podmiotów świadczących usługi
opieki nad dziećmi dla lat 3
(m.in. żłobki, kluby dziecięce)

500 000

IV kw. 2015

Projekt grantowy z zakresu
wdrażania podmiotowego systemu
finansowania usług rozwojowych
dla przedsiębiorstw

PI 8v Przystosowanie pracowników,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

5 763 959

Zarząd Województwa - Instytucja
Konkurs dedykowany polityce terytorialnej
Zarządzająca RPO WKP

Związek ZIT- Instytucja
Pośrednicząca RPO WKP

Projekty outplacementowe

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o
promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

III kw. 2015

Projekty na rzecz rozwoju usług
społecznych

20 000 000

Konkurs dedykowany ZIT wojewódzkiemu

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

PI 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się

PI 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych
cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym

Wyłącznie projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

PI 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych
cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych
świadczonych w interesie ogólnym

PI 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i
integracji zawodowej w przedsiębiorstwach
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej
w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

IV kw. 2015

Projekty na rzecz rozwoju usług
opiekuńczych

1 893 413

Związek ZIT - Instytucja
Pośrednicząca RPO WKP

IV kw. 2015

Projekt grantowy z zakresu animacji
i inkubacji oraz szkoleń, doradztwa i
wsparcia finansowego służące
tworzeniu nowych podmiotów
ekonomii społecznej

9 000 000

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

PI 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i
integracji zawodowej w przedsiębiorstwach
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej
w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

Konkurs dedykowany ZIT wojewódzkiemu

Brak naborów - projekty realizowane w trybie pozakonkursowym

Oś Priorytetowa10 Innowacyjna edukacja
PI 10i Ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz
zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości
wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych
ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne
podjęcie kształcenia i szkolenia
PI 10i Ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz
zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości
wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych
ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne
podjęcie kształcenia i szkolenia

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

Brak naborów - projekty realizowane w trybie pozakonkursowym (stypendia)

PI 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się
przez całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup
wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie
umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz
promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w
tym poprzez doradztwo zawodowe i
potwierdzanie nabytych kompetencji
PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do
etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów
kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w
tym poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów nauczania
oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się
poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w
ścisłej współpracy z pracodawcami

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku

IV kw. 2015

Realizacja wysokiej jakości staży i
praktyk zawodowych dla uczniów
szkół i placówek kształcenia
zawodowego we współpracy z
pracodawcami

2 500 000

Zarząd Województwa - Instytucja
Konkurs poza polityką terytorialną
Zarządzająca RPO WKP

Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

PI 9vi Strategie rozwoju lokalnego kierowane
przez społeczność

III kw 2015

Wsparcie w zakresie przygotowania
LSR

1 000 000

Zarząd Województwa - Instytucja
Zarządzająca RPO WKP

