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Załącznik do Uchwały nr 1443/2015 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 22 grudnia 2015 r. 

   

                                                           
1
 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej WRPO http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/ 

2
 Dotyczy kwot Europejskiego Funduszu Społecznego/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 
 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na 2015 rok1 (wersja z grudnia 2015 r.) 

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 (w zł)2 

Instytucja 
ogłaszając
a konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA 

Działanie 1.1 
Wsparcie infrastruktury 
B+R w sektorze nauki 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Działanie 1.2 

Wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego 
przedsiębiorstw 
Wielkopolski 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego 

Poddziałanie 
1.3.1 

Wsparcie inkubacji 
przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
1.3.2 

Poprawa jakości usług na 
rzecz inkubacji 
przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
1.3.3 

Infrastruktura na rzecz 
rozwoju gospodarczego 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
1.3.4 

Wsparcie przedsiębior-
czości i infrastruktury na 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT 
oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+. 

UMWW/ 
Związek ZIT 

  

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
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rzecz rozwoju 
gospodarczego w ramach 
ZIT dla MOF Poznania 

Poznań 

Działanie 1.4  Internacjonalizacja gospodarki regionalnej 

Poddziałanie 
1.4.1 

Kompleksowe wsparcie 
rozwoju działalności 
przedsiębiorstw na 
rynkach zagranicznych 
dla przedsiębiorstw 
posiadających plan 
rozwoju eksportu  

III kwartał 
2015 r.  

Realizacja co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum 
jednego działania obowiązkowego: 
1. Działania obowiązkowe: 
a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli 
biznesowych, 
b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania); 
c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub 
usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup); 
d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć 
eksportowych i działalności eksportowej; 
e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy 
na wybranych rynkach; 
f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do 
wymogów na rynkach docelowych. 
2. Działania dodatkowe: 
a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w 
charakterze wystawcy; 
b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą; 
c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych 
odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze 
wystawcy; 
d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u 
przedsiębiorcy. 

19 900 000,00 UMWW    

Poddziałanie 
1.4.2 

Promocja gospodarcza 
regionu 

W tym poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

Poddziałanie 
1.5.1 

Instrumenty finansowe 
podnoszące 
konkurencyjność MŚP 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/


 
 

3 
 

Poddziałanie 
1.5.2 

Wzmocnienie 
konkurencyjności 
kluczowych obszarów 
gospodarki regionu  

III kwartał 
2015 r.  

Wsparcie wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw (wdrażających innowacje 
procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w: 
a) środki trwałe; 
b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii 

poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub 
nieopatentowanej wiedzy technicznej). 

398 000 000,00 UMWW    

Poddziałanie 
1.5.3 

Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw poprzez 
poprawę efektywności 
energetycznej 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

OŚ PRIORYTETOWA 2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

Działanie 2.1  Rozwój elektronicznych usług publicznych 

Poddziałanie 
2.1.1. 

Rozwój elektronicznych 
usług publicznych 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW  

W tym poddziałaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowa-
ne w trybie 
pozakonkursowym 

Poddziałanie 
2.1.2. 

Cyfryzacja geodezyjnych 
rejestrów publicznych 

 Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW  

W tym poddziałaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowa-
ne w trybie 
pozakonkursowym 

Poddziałanie 
2.1.3. 

Rozwój elektronicznych 
usług publicznych w 
ramach ZIT dla rozwoju 
AKO 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT 
oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+.  

UMWW/ 
Związek ZIT 

AKO 
  

OŚ PRIORYTETOWA 3. ENERGIA 

Działanie 3.1  Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 

Poddziałanie 
3.1.1 

Wytwarzanie energii z 
odnawialnych źródeł 
energii 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/


 
 

4 
 

Poddziałanie 
3.1.2 

Dystrybucja energii z 
odnawialnych źródeł 
energii  

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Działanie 3.2  Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Poddziałanie 
3.2.1 

Kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna budynków 
użyteczności publicznej  

IV kwartał 
2015 r. 

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej związana m.in. z: 
a) ociepleniem obiektu, 
b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych, 
c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem 

do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,  
d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z 

zastosowaniem kogeneracji, 
e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE, 
f) wymianą oświetlenia na energooszczędne 
g) systemami monitorowania i zarządzania energią 
h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora 

publicznego - jako elementu kompleksowego projektu. 

79 600 000,00 UMWW    

Poddziałanie 
3.2.2 

Kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna 
wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
3.2.3 

Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkanio-
wym w ramach ZIT dla 
MOF Poznania 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT 
oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+. 

UMWW/ 
Związek ZIT 

Poznań 
  

Poddziałanie 
3.2.4 

Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkanio-
wym w ramach ZIT dla 
rozwoju AKO 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT 
oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+. 

UMWW/ 
Związek ZIT 

AKO 
 

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 

Poddziałanie 
3.3.1 

Inwestycje w obszarze 
transportu miejskiego 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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Poddziałanie 
3.3.2 

Inwestycje w sieci 
ciepłownicze i chłodnicze  

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
3.3.3 

Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska w 
ramach ZIT dla MOF 
Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
Poznań 

 

Poddziałanie 
3.3.4 

Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych w tym 
mobilność miejska w 
ramach ZIT dla rozwoju 
AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
AKO 

 

OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO 

Działanie 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych 

Poddziałanie 
4.1.1 

Ochrona obszarów ze 
średnim ryzykiem 
powodziowym 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
4.1.2 

Mała retencja Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
4.1.3 

Zabezpieczenie obszarów 
miejskich przed 
niekorzystnymi 
zjawiskami pogodowymi 
i ich następstwami 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
4.1.4 

Wsparcie systemów 
oceny ryzyka wystąpienia 
powodzi i zarządzania 
tym ryzykiem, wczesnego 
ostrzegania i 
prognozowania zagrożeń 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
4.1.5 

Wsparcie systemu 
ratownictwa chemiczno 
– ekologicznego i służb 
ratowniczych na 
wypadek wystąpienia 

IV kwartał 
2015 r. 

Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk 
żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych.  

16 000 000,00 UMWW    

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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zjawisk katastrofalnych 
lub poważnych awarii 

Poddziałanie 
4.1.6 

Zapobieganie, likwidacja 
skutków klęsk 
żywiołowych i awarii 
środowiskowych w 
ramach ZIT i OSI 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT 
oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+. 

UMWW/ 
Związek ZIT 

  

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 

Poddziałanie 
4.2.1 

Tworzenie komplekso-
wych systemów gospo-
darki odpadami oraz 
uzupełnianie istniejących 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
4.2.2  

Usuwanie i unieszkodli-
wianie wyrobów 
zawierających azbest 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa 

Poddziałanie 
4.3.1 

Gospodarka wodno – 
ściekowa 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
4.3.2 

Gospodarka wodno – 
ściekowa w ramach ZIT 
dla rozwoju AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
AKO 

  

Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Poddziałanie 
4.4.1 

Inwestycje w obszarze 
dziedzictwa kulturowego 
regionu 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW  

W tym poddziałaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowa-
ne w trybie 
pozakonkursowym 

Poddziałanie 
4.4.2 

Wydarzenia kulturalne  
III kwartał 
2015 r.  

Wsparcie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, wnoszących 
trwały wkład do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, w tym 
wsparcie niezbędnej infrastruktury. 

19 900 000,00 UMWW  

 

Poddziałanie 
4.4.3 

Zachowanie, ochrona, 
promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego w ramach 
ZIT dla MOF Poznania 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT 
oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+. 

UMWW/ 
Związek ZIT 

Poznań 
  

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
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Poddziałanie 
4.4.4 

Zachowanie, ochrona, 
promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego w ramach 
ZIT dla rozwoju AKO 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT 
oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+. 

UMWW/ 
Związek ZIT 

AKO 
 

Działanie 4.5 Ochrona przyrody 

Poddziałanie 
4.5.1 

Ochrona gatunków i 
siedlisk przyrodniczych 
na obszarach parków 
krajobrazowych i 
rezerwatów przyrody  

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
4.5.2 

Opracowywanie planów 
ochrony dla obszarów 
cennych przyrodniczo 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
4.5.3 

Ochrona różnorodności 
biologicznej 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
4.5.4 

Edukacja ekologiczna Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
4.5.5 

Ochrona przyrody w 
ramach ZIT i OSI 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT 
oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+. 

UMWW    

OŚ PRIORYTETOWA 5. TRANSPORT 

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu 

Poddziałanie 
5.1.1 

Wzmocnienie regional-
nego układu powiązań 
drogowych (drogi 
wojewódzkie, będące w 
zarządzie Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego) 

IV kwartał 
2015 r. 

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, 
skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. 

2. Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść dro-
gowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

3. Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach 
wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

4. Wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, 
systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową 
(wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3). 

199 000 000,00 UMWW    

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/


 
 

8 
 

Poddziałanie 
5.1.2 

Wzmocnienie regio-
nalnego układu powiązań 
drogowych (drogi 
powiatowe i gminne oraz 
drogi wojewódzkie, 
będące w zarządzie miast 
na prawach powiatu) 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
5.1.3 

Infrastruktura drogowa 
regionu w ramach ZIT dla 
MOF Poznania 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT 
oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+. 

UMWW/ 
Związek ZIT 

Poznań 
  

Poddziałanie 
5.1.4 

Infrastruktura drogowa 
regionu w ramach ZIT dla 
rozwoju AKO 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT 
oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+. 

UMWW/ 
Związek ZIT 

AKO  
 

Działanie 5.2 Transport kolejowy 

Poddziałanie 
5.2.1 

Modernizacja 
regionalnego układu 
kolejowego oraz 
poprawa stanu 
infrastruktury dworcowej 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW  

W tym poddziałaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowa-
ne w trybie 
pozakonkursowym. 

Poddziałanie 
5.2.2 

Tabor kolejowy dla 
regionalnych przewozów 
pasażerskich 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW  

W tym poddziałaniu 
przewiduje się także 
projekty realizowa-
ne w trybie 
pozakonkursowym. 

OŚ PRIORYTETOWA 6. RYNEK PRACY 

Działanie 6.1 

Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy - 
projekty realizowane 
przez PSZ 

W tym działaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa 
III kwartał 
2015 r. 

Instrumenty i usługi obejmujące m.in.: identyfikację potrzeb osób 
pozostających bez zatrudnienia; pośrednictwo pracy; poradnictwo 
zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie 
psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek 

100 000 000,00 WUP    

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://wuppoznan.praca.gov.pl/
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pracy i na początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring); 
staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych; szkolenia 
w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; 
warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych; dofinansowanie 
przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub 
praktyki zawodowej; subsydiowanie zatrudnienia; wyposażenie lub 
doposażenie stanowiska pracy; inne aktywne instrumenty rynku pracy w 
przypadku ich zdiagnozowanego zapotrzebowania, inne działania 
zatrudnieniowe, które przyczynią się do aktywizacji zawodowej, w tym 
zatrudnienie wspomagane. 
 

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

Poddziałanie 
6.3.1 

Samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość 

III kwartał 
2015 r. 

Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność 
gospodarczą obejmujące: 
1. diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, 
2. szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, 
3. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
4. wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o 
charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) lub 
pomostowe wsparcie finansowe. 

49 086 667,00 UMWW  

 

Poddziałanie 
6.3.2 

Samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość w 
ramach ZIT dla rozwoju 
AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
AKO 

 

Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi 

Poddziałanie 
6.4.1 

Wsparcie aktywności 
zawodowej osób 
wyłączonych z rynku 
pracy z powodu opieki 
nad małymi dziećmi 

III kwartał 
2015 r. 

1. tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w żłobkach i/lub 
klubach dziecięcych (w tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na 
miejsca opieki nad dzieckiem) i dofinansowanie działalności bieżącej przez 
12 miesięcy, 
2. wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych (wyłącznie jako 
element projektu wskazanego w pkt. 1), 
3. wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług 
opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w celu sprawowania 
opieki przez opiekunów dziennych i nianie, 
4. nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbęd-

21 012 564,00 UMWW    

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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nych do należytego pełnienia funkcji opiekuna, wolontariusza, opiekuna 
dziennego (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3), 
5. aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź wchodzących na rynek 
pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie 
jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3), z wyłączeniem 
dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowane-
go zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, 
6. wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu rozwiązań na 
rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w tym opracowanie 
strategii w zakresie stosowania elastycznych form i czasu pracy, wdrażanie 
konkretnych form organizacji pracy (np. telepraca), zakup niezbędnego wy-
posażenia (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3) 

Poddziałanie 
6.4.2 

Wsparcie aktywności 
zawodowej osób 
wyłączonych z rynku 
pracy z powodu opieki 
nad małymi dziećmi w 
ramach ZIT dla MOF 
Poznania  

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
Poznań 

 

Działanie 6.5 

Doskonalenie 
kompetencji osób 
pracujących i wsparcie 
procesów adaptacyjnych 

IV kwartał 
2015 r. 

Wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do 
zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy, w szczególności poprzez: 
- doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego 

Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję 
jako obowiązkowy element wsparcia,  

- pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, 
- szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe 
- subsydiowane zatrudnienie,  
- dodatek relokacyjny, 
- wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w 

formie dotacji połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym. 

15 000 000 UMWW  

 

Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne 

Podziałanie 
6.6.1 

Wspieranie aktywności 
zawodowej 
pracowników poprzez 
działania prozdrowotne 

IV kwartał 
2015 r. 

Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, 
szyjki macicy i raka jelita grubego. (m.in. poprawa efektywności 

programów przesiewowych, działania informacyjne). Programy powinny 
zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki 

5 337 749,00 UMWW  

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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podstawowej opieki zdrowotnej. 

Poddziałanie 
6.6.2 

Wspieranie aktywności 
zawodowej pracowni-
ków poprzez działania 
prozdrowotne w ramach 
ZIT dla MOF Poznania  

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
Poznań 

 

Poddziałanie 
6.6.3 

Wspieranie aktywności 
zawodowej pracowni-
ków poprzez działania 
prozdrowotne w ramach 
ZIT dla rozwoju AKO 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
AKO 

 

OŚ PRIORYTETOWA 7. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

Działanie 7.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie 
7.1.1 

 Aktywna integracja - 
projekty 
pozakonkursowe 
realizowane przez OPS, 
MOPR i PCPR 

W tym poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Poddziałanie 
7.1.2 

Aktywna integracja - 
projekty konkursowe 

III kwartał 
2015 r. 

Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywiza-
cję społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów 
aktywizacji: a) zawodowej, b) edukacyjnej, c) zdrowotnej, d) społecznej, e) 
działania o charakterze środowiskowym. 
2. Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających 
aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających 
deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem 1).  

82 000 000,00 WUP    

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 
7.2.1 

Usługi społeczne – proje-
kty pozakonkursowe 
realizowane przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego i ich 
jednostki organizacyjne 

W tym poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.  

Poddziałanie 
7.2.2 

Usługi społeczne i 
zdrowotne - projekty 

IV kwartał 
2015 r. 

1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających 

15 986 504,00 UMWW    

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://wuppoznan.praca.gov.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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konkursowe pieczę zastępczą 
2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich  
3. Wsparcie dla projektów z zakresu zwiększenia dostępu do 
mieszkalnictwa wspomaganego 
4. Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokal-
nym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do 
samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzy-
staniem narzędzi deinstytucjonalizacji (wyłącznie z typem 1, 2, 3 lub 4). 

Poddziałanie 
7.2.3 

Usługi społeczne w 
ramach ZIT dla MOF 
Poznania  

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
Poznań 

 

Działanie 7.3 Ekonomia społeczna 

Poddziałanie 
7.3.1 

Ekonomia społeczna - 
projekt pozakonkursowy 
realizowany przez 
Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej 

W tym poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 
 

Poddziałanie 
7.3.2 

Ekonomia społeczna - 
projekty konkursowe 

II kwartał 
2015 r. 

Kompleksowe projekty akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej zakładające łącznie: 
a) dotacje na tworzenie PES i tworzenie miejsc pracy w PES, 
b) świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla 

wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, zgodnie z KPRES i standardami 
określonymi przez MPiPS, 

c) podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników 
PES w ramach procesów biznesowych. 

 

67 068 114,00 UMWW    

OŚ PRIORYTETOWA 8. EDUKACJA 

Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej  

Poddziałanie 
8.1.1 

Edukacja przedszkolna – 
projekty konkursowe 

II kwartał 
2015 r. 

Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej 
(w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami): 
1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach 

wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych 
budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na 
utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie 
pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i 

36 210 400,00 UMWW    

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy 
2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające 

szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania 
stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, 
pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji 
przedszkolnej, w tym szkolenia / warsztaty dla rodziców/opiekunów 
dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), 

3. wsparcie, w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia 
kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie 
wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w 
pkt. 1). 

Poddziałanie 
8.1.2 

Kształcenie ogólne - 
projekty konkursowe 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 
8.1.3 

Kształcenie ogólne - 
Cyfrowa Edukacja 
Wielkopolsk@- projekt 
pozakonkursowy 

W tym poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie 
pozakonkursowym.   

Poddziałanie 
8.1.4 

Kształcenie ogólne w 
ramach ZIT dla MOF 
Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
Poznań 

 

Działanie 8.2 
Uczenie się przez całe 
życie 

II kwartał 
2015 r. 

Szkolenia podnoszące kompetencje językowe i/lub TIK osób dorosłych w 
wieku aktywności zawodowej, (głównie powyżej 24 roku życia), w 
szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, 
zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji. 

14 786 027,00 UMWW    

Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

Poddziałanie 
8.3.1 

Kształcenie zawodowe 
młodzieży - tryb 
konkursowy 

III kwartał 
2015 r. 

1. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 
uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe 

 2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w 

nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację 
podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje 
wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1). 

3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, 

12 647 781,00 UMWW  

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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instruktorów praktycznej nauki zawodu, (występuje wyłącznie jako 
element projektu wskazanego w pkt. 1, 2). 

4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, 
w tym przez doposażenia w niezbędny sprzęt umożliwiający 
prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących 
doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu 
wskazanego w pkt. 1). 

Kształcenie zawodowe 
młodzieży – tryb 
konkursowy 

W tym poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 
 

Poddziałanie 
8.3.2 

Kształcenie zawodowe 
dorosłych - tryb 
konkursowy 

IV kwartał 
2015 r. 

1. Wyposażenie/doposażenie Centrów Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 
umożliwiające kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych do 
rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, przeprowadzenie 
egzaminu zawodowego, realizacja zadań zbieżnych z zadaniami 
centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego 
(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3) 

2. Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we 
współpracy z pracodawcami (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, 
kursy umiejętności zawodowych itp.). 

3. Wsparcie osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia 
posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób poza 
formalny i nieformalny 

4. Projekty realizowane przez Centra Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 
dorosłych, w tym przez doposażenia w niezbędny sprzęt umożliwiający 
prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób 
prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie, (wyłącznie jako 
element projektu wskazanego w pkt. 2 lub 3) 

10 410 695,00 UMWW    

Poddziałanie 
8.3.3 

Czas zawodowców BIS - 
zawodowa Wielkopolska 
- tryb pozakonkursowy 

W tym poddziałaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Poddziałanie 
8.3.4 

Kształcenie zawodowe 
młodzieży i dorosłych w 
ramach ZIT dla MOF 
Poznania 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
Poznań 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
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Poddziałanie 
8.3.5 

Kształcenie zawodowe 
młodzieży i dorosłych w 
ramach ZIT dla rozwoju 
AKO  

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. 
UMWW/ 

Związek ZIT 
AKO 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO 

Działanie 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 

Poddziałanie 
9.1.1.  

Infrastruktura ochrony 
zdrowia 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW  

W tym poddziała-
niu przewiduje się 
także projekty 
realizowane w 
trybie 
pozakonkursowym 

Poddziałanie 
9.1.2. 

Infrastruktura społeczna Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych 

Poddziałanie 
9.2.1. 

Rewitalizacja miast i ich 
dzielnic, terenów 
wiejskich, 
poprzemysłowych i 
powojskowych 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW    

Poddziałanie 
9.2.2. 

Rewitalizacja miast i ich 
dzielnic, terenów 
wiejskich, 
poprzemysłowych i 
powojskowych w ramach 
ZIT dla rozwoju AKO 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT 
oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+. 

UMWW/ 
Związek ZIT 

AKO 
 

Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Poddziałanie 
9.3.1 

Inwestowanie w rozwój 
infrastruktury 
przedszkolnej  

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 
9.3.2 

Inwestowanie w rozwój 
infrastruktury kształcenia 
zawodowego  

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW  

W tym poddzia-
łaniu przewiduje 
się także projekty 
realizowane 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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w trybie 
pozakonkursowym 

Poddziałanie 
9.3.3 

Inwestowanie w rozwój 
infrastruktury edukacji 
ogólnokształcącej 

Nie przewiduje się naboru w 2015 r. w trybie konkursowym. UMWW  

 

Poddziałanie 
9.3.4 

Inwestowanie w rozwój 
infrastruktury edukacyj-
nej i szkoleniowej w 
ramach ZIT dla MOF 
Poznania 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT 
oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+. 

UMWW/ 
Związek ZIT 

Poznań 
 

Poddziałanie 
9.3.5 

Inwestowanie w rozwój 
infrastruktury edukacyj-
nej i szkoleniowej w 
ramach ZIT dla rozwoju 
AKO 

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT 
oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+. 

UMWW/ 
Związek ZIT 

AKO 
 

OŚ PRIORYTETOWA 10. POMOC TECHNICZNA 

Działanie 
10.1. 

Wsparcie 
instytucjonalno-
kadrowe procesu 
zarządzania i wdrażania 
WRPO 2014+ 

 W tym działaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 
10.2. 

Informacja i promocja 
WRPO 2014+ 

 W tym działaniu brak naborów w trybie konkursowym, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Euro 3,98 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://ako-info.pl/
http://ako-info.pl/
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