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Załącznik do Uchwały 

Nr 162/2107/2016 

Zarządu Województwa Podlaskiego 

z dnia 27 września 2016 r. 

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020 (RPOWP 2014-2020)  

Numer 
Działania/ 

Poddziałania 
w SZOOP 
RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SZOOP 

RPOWP 

Planowana data 
ogłoszenia 

konkursu i  termin 
naboru wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 

państwa jeśli dotyczy w zł) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

dodatkowe 
informacje 

Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu 

1.1 EFRR 
Wsparcie na rzecz gospodarki 

opartej na wiedzy 
Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy) 

1.2.1 EFRR 

Wspieranie transferu wiedzy, 
innowacji, technologii i 

komercjalizacji wyników B+R 
oraz rozwój działalności B+R 

w przedsiębiorstwach 

Ogłoszenie:  
wrzesień 2016 

Nabór:  
październik-

listopad 2016 

Pełen zakres poddziałania – zgodnie 

z SZOOP RPOWP   100 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 

1.2.2 EFRR Bon na usługi badawcze 

Ogłoszenie:  
kwiecień 2016 

Nabór: 
maj 2016 

 Projekt grantowy „bon na badania” 10 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 

1.3 EFRR 
Wspieranie inwestycji 
w przedsiębiorstwach 

Ogłoszenie: 
czerwiec 2016  

Nabór:  
 lipiec-sierpień 

2016 

 Wdrażanie innowacji w sektorze 
produkcyjnym 

60 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 

1.4.1 EFRR 
Promocja przedsiębiorczości 

oraz podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa 

Ogłoszenie:  
luty 2016  

Nabór:  
marzec 2016 

 Tereny inwestycyjne 
 

60 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
PROWP 2014-2020 

 

1.4.1  EFRR 
Promocja przedsiębiorczości 

oraz podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa 

Ogłoszenie:  
wrzesień 2016  

Nabór:  
październik-

 Centra logistyczne 40 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 
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Numer 
Działania/ 

Poddziałania 
w SZOOP 
RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SZOOP 

RPOWP 

Planowana data 
ogłoszenia 

konkursu i  termin 
naboru wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 

państwa jeśli dotyczy w zł) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

dodatkowe 
informacje 

listopad 2016 

1.4.1 EFRR 
Promocja przedsiębiorczości 

oraz podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa 

Ogłoszenie:  
listopad 2016  
Nabór ciągły:  

grudzień 2016 – 
kwiecień 2017 

 Tereny inwestycyjne 
 

50 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 

1.4.2 EFRR 
Podniesienie atrakcyjności 

inwestycyjnej BOF 
Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy) 

1.5 EFRR 

Wspieranie przedsiębiorczości 
i zatrudnienia w gminach, 

których rozwój uwarunkowany 
jest siecią Natura 2000 

Ogłoszenie:  
sierpień 2016 

Nabór: 
 wrzesień-

październik 2016 

Pełen zakres działania – zgodnie z SZOOP 
RPOWP 

20 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 

OŚ II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

2.1 EFS 

Zwiększanie zdolności 
zatrudnieniowej osób 

pozostających bez zatrudnienia 
oraz osób poszukujących pracy 
przy wykorzystaniu aktywnej 

polityki rynku pracy oraz 
wspieranie mobilności 

zasobów pracy 

Ogłoszenie:  
sierpień 2016 

Nabór:  
wrzesień 2016 

 Programy podnoszące aktywność 
zawodową i zdolność do zatrudnienia 

10 mln 

WUP w 
Białymstoku 

Strona główna - 
Wojewódzki Urząd 

Pracy w 
Białymstoku 

 

2.2 EFS 
Działania na rzecz równowagi 

praca – życie 

Ogłoszenie:  
marzec 2016 

Nabór:  
kwiecień 2016 

 Udostępnienie usług w zakresie opieki 
nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez 
tworzenie nowych miejsc opieki 

 Wsparcie pracodawców (w tym 
przedsiębiorców) w stosowaniu 
rozwiązań na rzecz godzenia życia 
zawodowego z prywatnym, w 
połączeniu ze wsparciem kierowanym 
do osób opiekujących się dziećmi w 
wieku do lat 3 

27 mln 

WUP w 
Białymstoku 

Strona główna - 
Wojewódzki Urząd 

Pracy w 
Białymstoku 

 

2.2 EFS 
Działania na rzecz równowagi 

praca – życie 

Ogłoszenie:  
październik 2016 

Nabór:  
Listopad 2016 

 Udostępnienie usług w zakresie opieki 
nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez 
tworzenie nowych miejsc opieki 

17 mln 

WUP w 
Białymstoku 

Strona główna - 
Wojewódzki Urząd 

Pracy w 
Białymstoku 
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Numer 
Działania/ 

Poddziałania 
w SZOOP 
RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SZOOP 

RPOWP 

Planowana data 
ogłoszenia 

konkursu i  termin 
naboru wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 

państwa jeśli dotyczy w zł) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

dodatkowe 
informacje 

2.3 EFS 
Wspieranie powstawania 

i rozwoju podmiotów 
gospodarczych 

Ogłoszenie:  
październik 2016 

Nabór:  
listopad 2016 

 Bezzwrotne wsparcie dla osób 
zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej 

20 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 

2.4 EFS 
Adaptacja pracowników, 

przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian 

Ogłoszenie:  
grudzień 2016 

Nabór:  
styczeń 2017 

 Wsparcie dla osób zwolnionych, 
przewidzianych do zwolnienia lub 
zagrożonych zwolnieniem z pracy z 
przyczyn dotyczących zakładu pracy, 
realizowane w formie tworzenia i 
wdrożenia programów typu 
outplacement 

4 mln 

WUP w 
Białymstoku 

Strona główna - 
Wojewódzki Urząd 

Pracy w 
Białymstoku 

 

2.5 EFS Aktywne i zdrowe starzenie się 

Ogłoszenie:  
październik2016 

 Nabór:  
grudzień 2016 – 

styczeń 2017 

 Wsparcie realizacji krajowych 
programów profilaktycznych w 
kierunku wczesnego wykrywania 
nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita 
grubego 

1 mln 

WUP w 
Białymstoku 

Strona główna - 
Wojewódzki Urząd 

Pracy w 
Białymstoku 

 

OŚ III: Kompetencje i kwalifikacje 

3.1.1 EFS 
 Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej 

Ogłoszenie:  
maj 2016 

Nabór:  
czerwiec 2016 

Pełen zakres poddziałania – zgodnie 
z SZOOP RPOWP  

25 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 

3.1.2 EFS 

Wzmocnienie atrakcyjności i 
podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej w zakresie 
kształcenia ogólnego, 

ukierunkowanej na rozwój 
kompetencji kluczowych 

Ogłoszenie: 
sierpień 2016 

Nabór: 
wrzesień 2016 

Pełen zakres poddziałania – zgodnie 
z SZOOP RPOWP 

25 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 

3.3.1 EFS 

Kształcenie zawodowe 
młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej 
gospodarki 

Ogłoszenie: 

czerwiec 2016 

Nabór: 

lipiec 2016 

 Popularyzacja kształcenia zawodowego 6 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP2014-2020 

 

3.3.1 EFS 

Kształcenie zawodowe 
młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej 
gospodarki 

  

Ogłoszenie: 

maj 2016 

Nabór: 

 Realizacja kompleksowych programów 
rozwojowych (typ 2 w SZOOP) 

 Współpraca szkół i placówek z ich 
otoczeniem społeczno-gospodarczym 

25 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

Typ 3, 4 i 5  
- z wyłączeniem 

BOF 
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Numer 
Działania/ 

Poddziałania 
w SZOOP 
RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SZOOP 

RPOWP 

Planowana data 
ogłoszenia 

konkursu i  termin 
naboru wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 

państwa jeśli dotyczy w zł) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

dodatkowe 
informacje 

czerwiec 2016 (typ 3 w SZOOP) 

 Staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli 
i instruktorów praktycznej nauki 
zawodu (typ 4 w SZOOP) 

 Rozwój poradnictwa zawodowo 
edukacyjnego (typ 5 w SZOOP)  

3.3.2 EFS 
Stworzenie Centrum 

Kompetencji BOF 

Ogłoszenie:  
luty 2016  

Nabór:  
marzec 2016 

Pełen zakres poddziałania – zgodnie z 
SZOOP RPOWP 

17 mln 

IZ RPOWP/IP ZIT 
BOF 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

  

OŚ IV: Poprawa dostępności transportowej 

4.1.1 EFRR Mobilność regionalna Brak przewidzianych naborów w 2016 r. 

4.2 EFRR Infrastruktura kolejowa Brak przewidzianych naborów w 2016 r. 

OŚ V: Gospodarka niskoemisyjna 

5.1 EFRR 
Energetyka oparta na 

odnawialnych źródłach energii 

Ogłoszenie:  
kwiecień 2016 

Nabór: 
maj-czerwiec 2016 

Pełen zakres działania – zgodnie z SZOOP 
RPOWP 

80 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

Konkurs 
anulowany 
uchwałą nr 

142/1779/2016  
Zarządu 

Województwa 
Podlaskiego z 13 
czerwca 2016 r. 

5.2 EFRR 
Efektywność energetyczna 

w przedsiębiorstwach 
Brak przewidzianych naborów w 2016 r. 

5.3.1 EFRR 
Efektywność energetyczna w 

budynkach publicznych w tym 
budownictwo komunalne 

Ogłoszenie: 
Październik 2016 

Nabór: 
Listopad 2016 

 Głęboka modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej i 
budownictwa komunalnego (budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych) 

60 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 

5.3.2 EFRR 
Efektywność energetyczna w 

sektorze mieszkaniowym 
Brak przewidzianych naborów w 2016 r. 

5.4.1 EFRR 
Strategie niskoemisyjne z 

wyłączeniem BOF  

 
Brak przewidzianych naborów w 2016 r. 

 

5.4.2 EFRR  Strategie niskoemisyjne BOF  Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy) 

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
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http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
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Numer 
Działania/ 

Poddziałania 
w SZOOP 
RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SZOOP 

RPOWP 

Planowana data 
ogłoszenia 

konkursu i  termin 
naboru wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 

państwa jeśli dotyczy w zł) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

dodatkowe 
informacje 

OŚ VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami 

6.1 EFRR 
Efektywny system 

gospodarowania odpadami 
Brak przewidzianych naborów w 2016 r. 

6.2 EFRR Ochrona wody i gleb 

Kontynuacja 
konkursu z 2015  

Nabór ciągły: 
grudzień 2015- 

maj 2016 

 Projekty polegające na kompleksowym 
wsparciu gospodarki wodno-ściekowej 
– w tym w trybie zaprojektuj i wybuduj 

60 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP2014-2020 

 

6.2 EFRR Ochrona wody i gleby 

Ogłoszenie: 
Wrzesień 2016 

Nabór ciągły 
październik  2016-

marzec 2017 

 Projekty polegające na kompleksowym 
wsparciu gospodarki wodno-ściekowej 
–w trybie zaprojektuj i wybuduj 

60 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP2014-2020 

 

6.3 EFRR 
Ochrona zasobów bio- 

i georóżnorodności oraz 
krajobrazu 

Ogłoszenie:  
sierpień 2016 

Nabór:  
wrzesień 2016 

 Inwentaryzacja zasobów 
przyrodniczych i określenie wartości 
świadczeń i usług ekosystemowych 

 Budowa i odbudowa infrastruktury 
związanej z ochroną i przywróceniem 
właściwego stanu siedlisk 
przyrodniczych i gatunków 

10 mln  
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 

OŚ VII: Poprawa spójności społecznej 

7.1 EFS 
Rozwój działań aktywnej 

integracji 

Ogłoszenie:  
marzec 2016 

Nabór:  
kwiecień 2016 

Pełen zakres działania – zgodnie z SZOOP 
RPOWP 

40 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

Planowane jest 
wyodrębnienie 

kwoty alokacji w 
wysokości 

15 mln zł na 
projekty, 
w których 

liderem będą 
instytucje 
pomocy 

społecznej (OPS, 
PCPR) 

7.1 EFS 
Rozwój działań aktywnej 

integracji 

Ogłoszenie:  
październik 2016 

Nabór:  
listopad 2016 

 Programy na rzecz integracji osób  
          zagrożonych ubóstwem lub  

wykluczeniem społecznym oraz ich  
otoczenia ukierunkowane na  
aktywizację społeczno-zawodową  

20 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 
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http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
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Numer 
Działania/ 

Poddziałania 
w SZOOP 
RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SZOOP 

RPOWP 

Planowana data 
ogłoszenia 

konkursu i  termin 
naboru wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 

państwa jeśli dotyczy w zł) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

dodatkowe 
informacje 

wykorzystującą instrumenty 
aktywizacji społecznej, zawodowej, 
edukacyjnej, zdrowotnej  

 Usługi reintegracji społeczno-
zawodowej skierowanej do osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym świadczone 
przez CIS i KIS 

 Działania o charakterze 
środowiskowym z wykorzystaniem 
form aktywizacji społecznej 

7.2.1 EFS 

Rozwój usług społecznych i 
zdrowotnych na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

Ogłoszenie: 
lipiec 2016 

Nabór:  
sierpień 2016 

 Działania skierowane do rodzin, w tym 
rodzin przeżywających trudności 
opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym, osób i instytucji 
sprawujących pieczę zastępczą i dzieci 
w nich umieszczonych 

10 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 

7.2.2 EFS 
Rozwój usług społecznych w 

ramach BOF 

Ogłoszenie:  
lipiec 2016 

Nabór: 
sierpień 2016 

 Działania skierowane do rodzin, w tym 
rodzin przeżywających trudności 
opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym, osób i instytucji 
sprawujących pieczę zastępczą i dzieci 
w nich umieszczonych 

4 mln 

IZ RPOWP/IP ZIT 
BOF 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 

7.3 EFS 

Wzmocnienie roli ekonomii 
społecznej w rozwoju 

społeczno-gospodarczym 
województwa podlaskiego 

Ogłoszenie:  
marzec 2016 

Nabór:  
kwiecień 2016 

 Realizowane przez Ośrodki Wsparcia 
Ekonomii Społecznej działania 
wspierające rozwój ekonomii 
społecznej 

24 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 

8.1 EFRR 
Rozwój usług publicznych 

świadczonych drogą 
elektroniczną 

Brak przewidzianych naborów w 2016 r. 

8.2.1  EFRR 
Infrastruktura przedszkolna, 
kształcenia zawodowego i 

ustawicznego 
Brak przewidzianych naborów w 2016 r. 

8.2.2 EFRR 
Infrastruktura edukacyjna na 

obszarze Białostockiego 
Obszaru Funkcjonalnego/ 

Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy) 

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
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Numer 
Działania/ 

Poddziałania 
w SZOOP 
RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SZOOP 

RPOWP 

Planowana data 
ogłoszenia 

konkursu i  termin 
naboru wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 

państwa jeśli dotyczy w zł) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

dodatkowe 
informacje 

Inwestycje w infrastrukturę 
instytucji popularyzujących 

naukę i innowacje 

8.3 EFRR 
Ochrona dziedzictwa 

kulturowego 

Kontynuacja 
konkursu z 2015 

Nabór:  
styczeń-luty 2016 

Pełen zakres działania – zgodnie z SZOOP 
RPOWP 

40 mln  
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 

8.4.1 EFRR Infrastruktura ochrony zdrowia 

Ogłoszenie:  
grudzień 2016 
 Nabór ciągły: 

styczeń-czerwiec 
2017 

 Inwestycje w ramach infrastruktury 
dedykowanej osobom dorosłym w 
obszarze chorób, które są istotną 
przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. 
w zakresie chorób układu krążenia, 
nowotworowego, chorób układu 
kostno-stawowo-mięśniowego, chorób 
układu oddechowego, chorób 
psychicznych) 

100 mln zł 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 

8.5 EFRR Rewitalizacja Brak przewidzianych naborów w 2016 r. 

8.6 EFRR 
Inwestycje na rzecz rozwoju 

lokalnego 
Nie dotyczy (konkursy ogłaszane przez LGD) 

OŚ IX: Rozwój lokalny 

9.1 EFS 
Rewitalizacja społeczna 
i kształtowanie kapitału 

społecznego 
Nie dotyczy (konkursy ogłaszane przez LGD) 

PROJEKTY ZINTEGROWANE 

1.4.2/4.1.2 

EFRR 
Podniesienie atrakcyjności 

inwestycyjnej BOF 
Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy) 

EFRR  
Dostępność terenów 

inwestycyjnych w BOF 

3.1.3/8.2.2 

EFS 
Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej na terenie BOF 

Ogłoszenie:  
maj 2016  

Nabór:  
czerwiec 2016 

 Pełen zakres poddziałania – zgodnie 
z SZOOP RPOWP 

3,2 mln 
IZ RPOWP/IP ZIT 

BOF 
Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

Projekty 
zintegrowane: 
Poddziałanie 

3.1.3  i 
Poddziałanie 

8.2.2  
EFRR 

Infrastruktura edukacyjna na 
obszarze Białostockiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Ogłoszenie: 
maj 2016  

Nabór: 
czerwiec 2016 

 Inwestycje w infrastrukturę 
wychowania przedszkolnego  

10 mln 

3.2.1/3.2.2 EFS Rozwój kompetencji Ogłoszenie:   Projekty grantowe (tzw. „bon na 40 mln WUP w Projekty 

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
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Numer 
Działania/ 

Poddziałania 
w SZOOP 
RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SZOOP 

RPOWP 

Planowana data 
ogłoszenia 

konkursu i  termin 
naboru wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 

państwa jeśli dotyczy w zł) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

dodatkowe 
informacje 

językowych i TIK oraz wsparcie 
wybranych form kształcenia 

ustawicznego zgodnie z 
potrzebami regionalnej 

gospodarki 

maj 2016  
Nabór:  

czerwiec 2016 

szkolenie”) obejmujące: 
1. szkolenia i kursy skierowane do 

osób dorosłych, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane 
rozwijaniem kompetencji w 
zakresie TIK i języków obcych oraz 
nabyciem, uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności 
poprzez kursy kompetencji 
ogólnych 

2. rozwijanie kompetencji i 
umiejętności osób dorosłych 
istotnych z punktu widzenia 
funkcjonowania na rynku pracy, w 
celu nabycia lub zmiany 
posiadanych kwalifikacji i poziomu 
wykształcenia, poprzez studia 
podyplomowe 

3. poradnictwo edukacyjno-
zawodowe skierowane do osób 
dorosłych, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane 
uzyskaniem pomocy w zakresie 
diagnozy potrzeb oraz wyboru i 
znalezienia odpowiedniej oferty 
edukacyjnej. 

Białymstoku 
Strona główna - 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w 

Białymstoku 

zintegrowane: 
Poddziałanie 

3.2.1 i 
Poddziałanie 

3.2.2 

EFS 
Pozaszkolne formy kształcenia 

dorosłych 

Ogłoszenie:  
maj 2016  

Nabór:  
czerwiec 2016 

 Projekty grantowe (tzw. bon na 
szkolenie) dotyczące pozaszkolnych 
formy kształcenia dorosłych, takie jak: 
kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy 
umiejętności zawodowych 

20 mln 

3.2.1/3.2.2 EFS 

Rozwój kompetencji 
językowych i TIK oraz wsparcie 

wybranych form kształcenia 
ustawicznego zgodnie z 
potrzebami regionalnej 

gospodarki 

Ogłoszenie:  
listopad 2016  

Nabór:  
Grudzień 2016 – 

styczeń 2017 

 Projekty grantowe (tzw. „bon na 
szkolenie”) obejmujące: 

1. szkolenia i kursy skierowane do 
osób dorosłych, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane 
rozwijaniem kompetencji w 
zakresie TIK i języków obcych oraz 
nabyciem, uzupełnieniem lub 

40 mln 

WUP w 
Białymstoku 

Strona główna - 
Wojewódzki Urząd 

Pracy w 
Białymstoku 

Projekty 
zintegrowane: 
Poddziałanie 

3.2.1 i 
Poddziałanie 

3.2.2 

http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/


 
Strona 9 z 10 

 

Numer 
Działania/ 

Poddziałania 
w SZOOP 
RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SZOOP 

RPOWP 

Planowana data 
ogłoszenia 

konkursu i  termin 
naboru wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 

państwa jeśli dotyczy w zł) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

dodatkowe 
informacje 

podwyższeniem umiejętności 
poprzez kursy kompetencji 
ogólnych 

2. rozwijanie kompetencji i 
umiejętności osób dorosłych 
istotnych z punktu widzenia 
funkcjonowania na rynku pracy, w 
celu nabycia lub zmiany 
posiadanych kwalifikacji i poziomu 
wykształcenia, poprzez studia 
podyplomowe 

3. poradnictwo edukacyjno-
zawodowe skierowane do osób 
dorosłych, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane 
uzyskaniem pomocy w zakresie 
diagnozy potrzeb oraz wyboru i 
znalezienia odpowiedniej oferty 
edukacyjnej. 

EFS 
Pozaszkolne formy kształcenia 

dorosłych 

Ogłoszenie:  
listopad 2016  

Nabór:  
Grudzień 2016 – 

styczeń 2017 

 Projekty grantowe (tzw. bon na 
szkolenie) dotyczące pozaszkolnych 
formy kształcenia dorosłych, takie jak: 
kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy 
umiejętności zawodowych 

20 mln 

3.3.1/8.2.2 

EFS 

Kształcenie zawodowe 
młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej 
gospodarki 

Ogłoszenie:  
maj 2016  

Nabór:  
czerwiec 2016 

 Realizacja kompleksowych programów 
rozwojowych  

12 mln IZ RPOWP/IP ZIT 
BOF 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

Projekty 
zintegrowane: 
Poddziałanie 

3.3.1 i 
Poddziałanie 

8.2.2 
EFRR 

Infrastruktura edukacyjna na 
obszarze Białostockiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Ogłoszenie: maj 
2016 Nabór: 

czerwiec 2016 

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia 
zawodowego  

30 mln 

7.2.2/8.4.2 EFS 
Rozwój usług społecznych w 

ramach BOF 

Ogłoszenie: 
marzec 2016 

Nabór: 
kwiecień 2016 

 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób 
niesamodzielnych  oraz usług 
asystenckich dla osób z niepełno 
sprawnościami świadczonych w 
lokalnej społeczności 

 Wsparcie dla funkcjonowania 
mieszkalnictwa wspomaganego 
(chronionego, treningowego lub 

3 mln 

IZ RPOWP/IP ZIT 
BOF 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 

Projekty 
zintegrowane 
Poddziałanie 

7.2.2 i 
Poddziałanie 

8.4.2 

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
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Numer 
Działania/ 

Poddziałania 
w SZOOP 
RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SZOOP 

RPOWP 

Planowana data 
ogłoszenia 

konkursu i  termin 
naboru wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 

państwa jeśli dotyczy w zł) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

dodatkowe 
informacje 

wspieranego) przez tworzenie miejsc 
pobytu w nowo tworzonych lub 
istniejących mieszkaniach 
o charakterze wspomaganym dla osób 
lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

EFRR 
Infrastruktura usług socjalnych 

w obszarze BOF 

Ogłoszenie: 
marzec 2016 

Nabór: 
kwiecień 2016 

Infrastruktura w zakresie mieszkań 
wspomaganych, chronionych i 
socjalnych/Infrastruktura związana z opieką 
nad osobami zależnymi 

6 mln 

 


