
Załącznik do uchwały nr 84/1925/15  

Zarządu Województwa Podkarpackiego  w Rzeszowie 

z dnia 18 sierpnia 2015 r.  

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2015 rok1 

 

Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 

publicznego w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Oś Priorytetowa 1 Konkurencyjna  
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R jednostek 
naukowych 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 1 Konkurencyjna  
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.2 Badania 
przemysłowe, prace rozwojowe i 
ich wdrożenia 

IV kwartał 2015 Bony na innowacje  4 000 000 zł 

Zarząd 

Województwa 

Podkarpackiego 

Nabór prowadzony 
w oparciu o 
rozporządzenie 
dot. pomocy de 
minimis  

Planowany termin 
publikacji 
ogłoszenia o 
konkursie - III 
kwartał 2015 r. 

                                                           
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/


Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 

publicznego w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Oś Priorytetowa 1 Konkurencyjna  
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.3 Promowanie 
przedsiębiorczości 

IV kwartał 2015 Strefy aktywności gospodarczej 50 000 000 zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Nabór w zakresie 
uzbrajania przez 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego 
terenów pod 
inwestycje  

Oś Priorytetowa 1 Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 

Poddziałanie 1.4.1 Dotacje 
bezpośrednie 

IV kwartał 2015 Rozwój MŚP 

200 000 000 zł 

(dla naboru prowadzonego w 
oparciu o rozporządzenie  
dot. regionalnej pomocy 

inwestycyjnej) 

 

 

82 852 000 zł 

(dla naboru prowadzonego w 
oparciu o rozporządzenie 
dot. pomocy de minimis) 

Zarząd 
Województwa 

Podkarpackiego 

Nabór prowadzony 
w oparciu o 
rozporządzenie 
dot. regionalnej 
pomocy 
inwestycyjnej (w 
przypadku wejścia 
w życie 
właściwego 
rozporządzenia) 

 

W przypadku 
braku podstawy 
prawnej 
ogłoszenia naboru 
w oparciu o 
rozporządzenie 
dot. regionalnej 
pomocy 
inwestycyjnej, 
nabór prowadzony 
będzie w oparciu o 
rozporządzenie 
dot. pomocy de 
minimis  

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/


Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 

publicznego w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Oś Priorytetowa 1 Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka  

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 

Poddziałanie 1.4.2 Instrumenty 
finansowe 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe 
Podkarpackie 

Działanie 2.1 Podniesienie 
efektywności i dostępności  
e-usług 

IV kwartał 2015 

1. Tworzenie lub rozwój e-usług 
publicznych (A2B, A2C), w tym 
tworzenie i udostępnianie zasobów 
cyfrowych 

2. Tworzenie lub rozwój usług 
wewnątrzadministracyjnych (A2A) 
niezbędnych do funkcjonowania e-usług 
publicznych 

3. Tworzenie lub rozwój publicznych 
zasobów geodezyjnych oraz informacji 
przestrzennej 

4. Cyfrowe udostępnianie informacji 
sektora publicznego 

335 713 040 zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

 

Oś Priorytetowa 3 Czysta Energia 

Działanie 3.1 Rozwój OZE 
Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 3 Czysta Energia 

Działanie 3.2 Modernizacja 
energetyczna budynków 

IV kwartał 2015 
Głęboka modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej 
338 109 593 zł 

Zarząd 

Województwa 

Podkarpackiego 

Z naboru 

wyłączone będą 

podmioty ochrony 

zdrowia 

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/


Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 

publicznego w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Oś Priorytetowa 3 Czysta Energia 

Działanie 3.3 Poprawa jakości 
powietrza 

Poddziałanie 3.3.1 Realizacja 
planów niskoemisyjnych 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 3 Czysta Energia 

Działanie 3.3 Poprawa jakości 
powietrza 

Poddziałanie 3.3.2 Redukcja 
emisji 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 4 Ochrona 
środowiska naturalnego i 
dziedzictwa kulturowego 

Działanie 4.1 Zapobieganie i 
zwalczanie zagrożeń 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 4 Ochrona 
środowiska naturalnego i 
dziedzictwa kulturowego 

Działanie 4.2 Gospodarka 
odpadami 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 4 Ochrona 
środowiska naturalnego i 
dziedzictwa kulturowego 

Działanie 4.3 Gospodarka wodno-
ściekowa 

Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka 
ściekowa  

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 



Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 

publicznego w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Oś Priorytetowa 4 Ochrona 
środowiska naturalnego i 
dziedzictwa kulturowego 

Działanie 4.3 Gospodarka wodno-
ściekowa 

Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie 
w wodę 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 4 Ochrona 
środowiska naturalnego i 
dziedzictwa kulturowego 

Działanie 4.4 Kultura 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 4 Ochrona 
środowiska naturalnego i 
dziedzictwa kulturowego 

Działanie 4.5 Różnorodność 
biologiczna 

IV kwartał 2015 

1. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub 
zakup wyposażenia, i/lub usługi w 
zakresie ochrony in-situ i ex-situ 
zagrożonych gatunków i siedlisk 
przyrodniczych na obszarach parków 
krajobrazowych i rezerwatów przyrody 
(w tym położonych na obszarach Natura 
2000), a także ochrony siedlisk i 
gatunków w parkach miejskich i 
ekoparkach z zastosowaniem gatunków 
rodzimych, zanikających, wypieranych 
charakterystycznych dla danego terenu 

2. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub 
zakup wyposażenia, i/lub usługi w 
zakresie niezbędnej infrastruktury 
związanej z ochroną, przywróceniem 
właściwego stanu siedlisk 
przyrodniczych i gatunków (również na 
terenach chronionych) 

3. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub 
zakup wyposażenia w zakresie 

48 732 401 zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP  

Planowany termin 
publikacji 
ogłoszenia o 
konkursie - III 
kwartał 2015 r. 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/


Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 

publicznego w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

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

4. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub 
zakup wyposażenia na potrzeby 
centrów ochrony różnorodności 
biologicznej w oparciu o gatunki 
rodzime, ginące, wypierane lub 
zagrożone 

5. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub 
zakup wyposażenia w zakresie 
infrastruktury istniejących ośrodków 
prowadzących działalność w zakresie 
edukacji ekologicznej (m.in. w parkach 
krajobrazowych) 

Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura 
komunikacyjna 

Działanie 5.1 Infrastruktura 
drogowa 

IV kwartał 2015 

Budowa / rozbudowa / przebudowa dróg 
lokalnych (tj. dróg zaliczanych do 
kategorii dróg powiatowych lub 
gminnych) stanowiących konieczne 
bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, 
przejściami granicznymi, portami 
lotniczymi, terminalami towarowymi, 
centrami lub platformami logistycznymi, 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

131 453 198 zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/


Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 

publicznego w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura 
komunikacyjna 

Działanie 5.2 Infrastruktura 
terminali przeładunkowych 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura 
komunikacyjna 

Działanie 5.3 Infrastruktura 
kolejowa 

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

Oś Priorytetowa 5 Infrastruktura 
komunikacyjna 

Działanie 5.4 Niskoemisyjny 
transport miejski 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 6 Spójność 
przestrzenna i społeczna 

Działanie 6.1 Rozwój potencjału 
endogenicznego regionu 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 6 Spójność 
przestrzenna i społeczna 

Działanie 6.2 Infrastruktura 
ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej 

Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 



Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 

publicznego w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Oś Priorytetowa 6 Spójność 
przestrzenna i społeczna 

Działanie 6.2 Infrastruktura 
ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej 

Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura 
pomocy społecznej 

IV kwartał 2015 

1. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa 
remont i/lub wyposażenie istniejącej 
infrastruktury dla podmiotów 
świadczących usługi pomocy społecznej, 
bezpośrednio wykorzystywanej przez 
osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym 

2. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, 
remont i/lub wyposażenie istniejącej bazy 
lokalowej dla jednostek systemu 
wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej 

3. Przebudowa, odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa, remont zdegradowanych 
budynków w celu ich adaptacji na 
mieszkania wspomagane, chronione i 
socjalne, realizowane w oparciu o 
istniejącą infrastrukturę i/lub wyposażenia 
– powiązane z procesem integracji 
społecznej i aktywizacji społeczno – 
zawodowej 

4. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, 
remont istniejących budynków wraz z 
zakupem wyposażenia niezbędnego do 
świadczenia usług w zakresie opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 np. żłobki, żłobki 
przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały 
żłobkowe 

128 270 605 zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP  

Oś Priorytetowa 6 Spójność 
przestrzenna i społeczna 

Działanie 6.3 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/


Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 

publicznego w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Oś Priorytetowa 6 Spójność 
przestrzenna i społeczna 

Działanie 6.4 Infrastruktura 
edukacyjna  

Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola 

IV kwartał 2015 
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa  
istniejących obiektów wyłącznie 
dotyczących przedszkoli 

22 846 385 zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

 

Oś Priorytetowa 6 Spójność 
przestrzenna i społeczna 

Działanie 6.4 Infrastruktura 
edukacyjna  

Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie 
zawodowe i ustawiczne oraz 
PWSZ 

IV kwartał 2015 

Przebudowa, nadbudowa i/lub zakup 
wyposażenia infrastruktury dydaktycznej 
szkół zawodowych, placówek kształcenia 
ustawicznego w szczególności dla 
laboratoriów, pracowni i warsztatów. 

59 470 627 zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP  

Oś Priorytetowa 6 Spójność 
przestrzenna i społeczna 

Działanie 6.4 Infrastruktura 
edukacyjna  

Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo 
ogólne 

IV kwartał 2015 

Przebudowa, nadbudowa infrastruktury 
dydaktycznej (w tym sal gimnastycznych) 
i/lub wyposażenie w nowoczesny sprzęt 
ICT i materiały dydaktyczne dla pracowni 
w szkołach podstawowych, 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i 
specjalnych, prowadzących kształcenie 
ogólne 

25 082 403 zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

 

Oś Priorytetowa 6 Spójność 
przestrzenna i społeczna 

Działanie 6.4 Infrastruktura 
edukacyjna  

Poddziałanie 6.4.4 Instytucje 
popularyzujące naukę 

IV kwartał 2015 
Roboty budowlane i/lub wyposażenie 
regionalnych instytucji popularyzujących 
naukę i innowacje 

66 281 600 zł 
Zarząd 

Województwa 
Podkarpackiego 

 

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/
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/


Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 

publicznego w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Oś Priorytetowa 7 Regionalny 
rynek pracy 

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

IV kwartał 2015 

Programy aktywizacji zawodowej 
obejmujące jedną lub kilka z 
następujących form wsparcia : 
a) identyfikacja potrzeb uczestnika 
projektu  
b) poradnictwo zawodowe lub/i 
pośrednictwo pracy, 
c) staże i praktyki zawodowe , 
d) szkolenia, 
d) subsydiowane zatrudnienie, 
e) refundacja wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy 

95 279 800 zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

 

Oś Priorytetowa 7 Regionalny 
rynek pracy 

Działanie 7.2 Poprawa sytuacji 
osób bezrobotnych na rynku 
pracy - projekty pozakonkursowe 
PUP 

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

Oś Priorytetowa 7 Regionalny 
rynek pracy 

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości 

IV kwartał 2015 

Bezzwrotne wsparcie dla osób 
zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej (wraz ze 
wsparciem doradczo-szkoleniowym) 

68 352 900 zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP  

Planowany termin 
publikacji 
ogłoszenia o 
konkursie - III 
kwartał 2015 r. 

Oś Priorytetowa 7 Regionalny 
rynek pracy 

Działanie 7.4 Rozwój opieki 
żłobkowej w regionie 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/
http://www.wup-rzeszow.pl/


Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 

publicznego w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Oś Priorytetowa 7 Regionalny 
rynek pracy 

Działanie 7.5 Rozwój kompetencji 
pracowników sektora MŚP 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 7 Regionalny 
rynek pracy 

Działanie 7.6 Programy 
profilaktyczne i zdrowotne w 
regionie 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 8 Integracja 
społeczna 

Działanie 8.1 Aktywna integracja 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

IV kwartał 2015 

1. Zintegrowane oraz zindywidualizowane 
programy aktywnej integracji  

2. Programy reintegracji zawodowej i 
społecznej, w tym realizowane przez 
podmioty, o których mowa w ustawie z 
dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (tj. CIS i KIS) 

3. Programy na rzecz wsparcia 
zatrudnienia i rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych 

35 000 000 zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP  

Oś Priorytetowa 8 Integracja 
społeczna 

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

IV kwartał 2015 
Zintegrowane oraz zindywidualizowane 

programy aktywnej integracji 
60 000 000 zł 

Wojewódzki 

Urząd Pracy  

w Rzeszowie 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 

publicznego w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Oś Priorytetowa 8 Integracja 
społeczna 

Działanie 8.3 Zwiększenie 
dostępu do usług społecznych i 
zdrowotnych 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 8 Integracja 
społeczna 

Działanie 8.4 Poprawa dostępu 
do usług wsparcia rodziny i pieczy 
zastępczej 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 8 Integracja 
społeczna 

Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju 
sektora ekonomii społecznej w 
regionie 

IV Kwartał 

Świadczenie usług animacyjnych, 
inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia 
rozwoju ekonomii społecznej zgodnie 
z podziałem przyjętym w ramach 
Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej 

40 000 000 zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Uszczegółowienie 
typów projektów 
zgodnie z zapisami 
SZOOP  

Oś Priorytetowa 8 Integracja 
społeczna 

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

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

Oś Priorytetowa 9 Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie 9.1 Rozwój edukacji 
przedszkolnej 

IV Kwartał 
Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości 
usług świadczonych w ośrodkach 
wychowania przedszkolnego (OWP) 

40 000 000 zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Planowany termin 
publikacji 
ogłoszenia o 
konkursie - III 
kwartał 2015 r. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 

publicznego w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Oś Priorytetowa 9 Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie 9.2 Poprawa jakości 
kształcenia ogólnego 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 9 Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie 

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

IV Kwartał Realizacja szkoleń językowych dla osób 
dorosłych 

20 000 000 zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

 

Oś Priorytetowa 9 Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie 9.4 Poprawa jakości 
kształcenia zawodowego 

IV Kwartał 

Dostosowanie form, metod i warunków 
prowadzenia kształcenia i szkolenia 
zawodowego do wymagań gospodarki i 
rynku pracy, a także zwiększenie 
zaangażowania instytucji z otoczenia 
społeczno-gospodarczego szkół lub 
placówek systemu oświaty prowadzących 
proces kształcenia i szkolenia zawodowego 

40 000 000 zł 
Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Rzeszowie 

Planowany termin 
publikacji 
ogłoszenia o 
konkursie - III 
kwartał 2015 r. 

Oś Priorytetowa 9 Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie 9.5 Podnoszenie 
kompetencji osób dorosłych w 
formach pozaszkolnych 

Nie przewiduje się naboru w 2015 roku. 

Oś Priorytetowa 9 Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie 9.6 Wsparcie 
stypendialne dla uczniów 

Projekty stypendialne - realizowane w trybie pozakonkursowym w IV kwartale 2015 r. 
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Numer i nazwa Osi 
Priorytetowej/Działania/ 

Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów 
w ramach konkursu – 
kwota dofinansowania 

publicznego w złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie 
stypendialne dla uczniów 
zdolnych –  szkolnictwo ogólne 

Oś Priorytetowa 9 Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie 9.6 Wsparcie 
stypendialne dla uczniów 

Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie 
stypendialne dla uczniów 
zdolnych – szkolnictwo zawodowe 

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

 


