
HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM  

DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2016 

Wersja z dnia 24.02.2016 r. 

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Numer i nazwa Działania  
Planowany termin 

naborów 
Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie  

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów w ramach 

konkursu (zł) 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs  

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/  

Dodatkowe 

informacje  

OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA 

Działanie 1.1 Wsparcie 

infrastruktury B+R 
Nie przewiduje się naboru w 2016 roku. 

Działanie 1.2 Badania i rozwój 

w sektorze świętokrzyskiej 

przedsiębiorczości 

I kwartał 2016 r.  

 

W ramach działania wsparcie znajdą następujące typy 

projektów: 

1. Realizowanie badań przemysłowych i prac 

rozwojowych przez przedsiębiorcę opcjonalnie z innym 

przedsiębiorcą lub organizacją badawczą, obejmujące 

dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia 

prototypu i jego pierwszej produkcji. Pierwsza 

produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe 

odnoszące się do zwiększenia skali obiektów 

pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju 

urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące 

po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której 

zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa 

lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej 

produkcji musi obejmować również etapy 

poprzedzające – prace rozwojowe, fazę demonstracyjną 

i walidację.  

2. Wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, 

ściśle związanych z profilem wykonywanej 

60 000 000 zł 

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
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działalności. 

Wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących 

infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie 

uzależnione od przedstawienia agendy B+R/planu prac 

badawczo-rozwojowych przewidzianych do prowadzenia 

na wspieranej infrastrukturze (obejmującej okres realizacji 

projektu i jego trwałość). 

 

Działanie 1.3 Wsparcie 

świętokrzyskich Instytucji 

Otoczenia Biznesu w celu 

promocji innowacji w sektorze 

przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się naboru w 2016 roku. 

            OŚ PRIORYTETOWA 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA 

Działanie 2.1 Wsparcie 

świętokrzyskich IOB w celu 

zwiększenia poziomu 

przedsiębiorczości w regionie 

 

Nie przewiduje się naboru w 2016 roku. 

Działanie 2.2 Tworzenie 

nowych terenów 

inwestycyjnych 

III kwartał 2016 r.   W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia z 

zakresu: 

 Tworzenie nowych i rozbudowa istniejących 

terenów inwestycyjnych (będących w posiadaniu 

Beneficjenta) poprzez kompleksowe uzbrojenie 

terenu pod działalność gospodarczą. Wsparciem 

objęte zostaną zadania dotyczące 

uporządkowania i przygotowania terenów 

inwestycyjnych (w szczególności prace 

studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, 

kompleksowe wyposażenie w media, 

modernizacja wewnętrznej infrastruktury 

komunikacyjnej w celu nadania im nowych 

funkcji gospodarczych. W ramach inwestycji w 

zakresie terenów inwestycyjnych wydatki na 

wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – jako 

uzupełniający element projektu dotyczącego 

kompleksowego przygotowania terenu 

inwestycyjnego ‐ stanowić mogą jedynie 

16 403 376 zł 

 

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
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mniejszą część budżetu projektu. 

 Przebudowa i remont obiektów, infrastruktury 

przemysłowej, powojskowej, pokolejowej i 

popegeerowskiej łącznie 

 z adaptacją na cele gospodarcze. 

 Uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont i 

przebudowa istniejących użytkowanych oraz 

niezagospodarowanych budynków wraz z 

zagospodarowaniem przyległego terenu na cele 

gospodarcze (za wyjątkiem budynków o 

charakterze mieszkalnym). 

Inwestycje w tereny inwestycyjne/parki przedsiębiorczości 

zostaną dofinansowane w ramach Działania 2.2 pod 

warunkiem pełnego zagospodarowania na danym terenie 

powstałej tego typu infrastruktury w okresie 2007-2013. 

Działanie 2.3 Tworzenie 

nowych modeli biznesowych 

świętokrzyskich 

przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się naboru w 2016 roku. 

Działanie 2.4 Promocja 

gospodarcza kluczowych branż 

gospodarki regionu  

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 2.5 Wsparcie 

inwestycyjne sektora MŚP 
I kwartał 2016 r. 

W ramach działania przewiduje się następujące 

rodzaje projektów: 

1.Wsparcie mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw na wczesnych etapie rozwoju (start-

upy), w szczególności w obszarach regionalnych 

inteligentnych specjalizacji, które mogły zostać 

utworzone dzięki interwencji prowadzonej w 

ramach CT 8. 

2.Dofinansowanie inwestycji związanych z 

rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem 

nowych produktów i/lub usług, a także 

unowocześnieniem wyposażenia związanego z 

działalnością gospodarczą, wprowadzeniem 

innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych. 

3.Dokonywanie zasadniczych zmian  procesu 

produkcyjnego lub zmiana w sposobie świadczenia 

usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych 

80 000 000 zł 

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
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nowych technologii lub w wyniku wdrożenia 

wyników prac B+R. 

4.Inwestycje realizowane przez MŚP mające na celu 

świadczenie e-usługi, przy czym projekt może 

obejmować wytworzenie produktów cyfrowych 

koniecznych do świadczenia tej e-usługi wraz z 

ewentualnymi niezbędnymi specjalistycznymi 

szkoleniami i kursami skierowanymi do kadr 

(pracowników) zatrudnionych w 

przedsiębiorstwach. 

Działanie 2.6 Dokapitalizowanie 

Instrumentów Finansowych  
Nie przewiduje się naboru w 2016  roku. 

OŚ PRIORYTETOWA 3 EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA 

Działanie 3.1 Wytwarzanie 

i dystrybucja energii 

pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych  

III kwartał 2016 r.  

W ramach Działania 3.1 wsparcie zostanie 

udzielone na projekty polegające na: 

1.budowie, przebudowie i modernizacji (w tym 

zakupie urządzeń) infrastruktury, służącej do 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, 

pochodzącej ze wszystkich źródeł odnawialnych 

(energia wodna, wiatru, słoneczna, geotermalna, 

biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do 

sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.  

2.budowie lub modernizacji jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 

wysokosprawnej kogeneracji z OZE. z 

możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ 

przesyłowej 

3.budowie lub modernizacji jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu 

w trigeneracji z OZE, mające na celu zmniejszenie 

kosztu i ilości energii pierwotnej niezbędnej do 

wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie z 

możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej/ 

przesyłowej   

4.budowa i montaż instalacji służącej do produkcji 

biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej 

generacji). 

50 000 000 zł 

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
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Działanie 3.2 Efektywność 

energetyczna i odnawialne 

źródła energii w 

przedsiębiorstwach 

II kwartał 2016 r.  

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące 

poprawy efektywności energetycznej (z 

uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby 

własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 

mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, 

energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:  

1.modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych                  

( w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej 

efektywne energetycznie  

2.głębokiej, kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,  

3.zastosowaniu technologii efektywnych 

energetycznie w przedsiębiorstwach,  

4.zastosowaniu energooszczędnych (energia 

elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii 

produkcji i użytkowania energii  

Wprowadzenie systemu zarządzania energią w 

oparciu o TIK nie może być  odrębnym projektem, 

może stanowić jedynie element projektu. 

Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również 

przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu 

surowców wtórnych  w procesie produkcyjnym, w 

wyniku czego podniesiona zostanie efektywność 

energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w 

regionie.  

Projekty polegające na szeroko rozumianym 

pojęciu efektywności energetycznej muszą 

wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu 

efektywności energetycznej i/lub audytu 

energetycznego 

 

40 000 000 zł 

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
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Działanie 3.3 Poprawa 

efektywności energetycznej  

z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii w 

sektorze publicznym i 

mieszkaniowym  

Nie przewiduje się naboru w 2016 roku. 

Działania 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie 

zrównoważonej multimedialnej 

mobilności miejskiej  

Nie przewiduje się naboru w 2016 roku. 

OŚ PRIORYTETOWA 4  DZIEDZICTWO NATURALNE I KULTUROWE 

Działanie 4.1 Przeciwdziałanie 

skutkom klęsk żywiołowych 

oraz usuwanie ich skutków  

I kwartał 2016 r.  

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia             

z zakresu: 

 tworzenia i poprawy jakości systemów wczesnego 

reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego 

wystąpienia zjawisk katastrofalnych (dostosowanie 

do osób niepełnosprawnych), w tym z 

uwzględnieniem zakupu sprzętu dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych  

8 590 625 zł   

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

 

 

 

 

IV kwartał 2016 r.  

 

 

 

 

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia                          

z zakresu: 

 budowy lub modernizacji wielofunkcyjnych 

zbiorników wodnych małej retencji 

uwzględnionych w Planach Gospodarowania 

Wodami na obszarach dorzeczy, 

 budowy infrastruktury przeciwpowodziowej 

(poldery zalewowe uwzględnione w Planach 

Zarządzania Ryzykiem Powodziowym), 

 

77 315 645 zł 

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

 

Działanie 4.2 Gospodarka 

odpadami IV kwartał 2016 r.  

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia           

z zakresu: 

 kompleksowych działań skierowanych na poprawę 

104 482 190 zł   

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/


gospodarowania odpadami, zgodnie z 

postanowieniami WPGO oraz zapisami planów 

inwestycyjnych, w tym między innymi: rozbudowa 

regionalnych zakładów zagospodarowania 

odpadów, utworzenie sieci Punktów Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz sieci 

punktów ponownego wykorzystania i napraw; 

 budowy instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów niebezpiecznych,     w tym medycznych       

i weterynaryjnych  

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

Działanie 4.3 Gospodarka 

wodno – ściekowa - konkurs dot. 

inwestycji  z zakresu 

kompleksowej gospodarki 

wodno-ściekowej (kat.  

interwencji 022) 

I kwartał 2016 r. 

W ramach działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia               

z zakresu: 

 kompleksowego wsparcia gospodarki wodno-

ściekowej, w tym: 

 budowa / rozbudowa/ przebudowa sieci 

kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych 

w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. 

RLM, ujętych w KPOŚK,  

 budowa / rozbudowa/ przebudowa 

oczyszczalni ścieków komunalnych                  

w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. 

RLM, ujętych w KPOŚK, 

 budowa / rozbudowa/ przebudowa 

systemów zaopatrzenia w wodę w tym 

instalacja inteligentnych systemów 

zarządzania sieciami wodociągowymi 

(zakup urządzeń do pomiaru, uzdatniania i 

kontroli jakości wody) wyłącznie jako 

niewielka część  (do 20% kosztów 

kwalifikowalnych projektu) 

kompleksowego projektu regulującego 

gospodarkę ściekową (tj. przy 

jednoczesnej realizacji na danym obszarze 

sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej), 

 budowa indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków  (przydomowe lub 

przyzakładowe oczyszczalnie ścieków) w 

aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, 

ujętych w KPOŚK, na obszarach gdzie 

177 867 800 zł 

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
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budowa sieci kanalizacyjnej jest 

ekonomicznie lub technicznie niezasadna, 

a ich realizacja przyczyni się do 

osiągnięcia pełnej zgodności aglomeracji 

wskazanych w KPOŚK  

z wymogami dyrektywy ściekowej 

Działanie 4.3 Gospodarka 

wodno – ściekowa - konkurs dot. 

inwestycji z zakresu instalacji do 

zagospodarowania komunalnych 

osadów ściekowych  (kat. 

interwencji 019) 

I kwartał 2016 r.  

 budowa instalacji do zagospodarowania 

komunalnych osadów ściekowych                                   

w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM, 

ujętych w KPOŚK.  

35 627 200 zł 

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

Działanie 4.4 Zachowanie 

dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego  

Nie przewiduje się konkursu w 2016 r.  

Działanie 4.5  

Ochrona i wykorzystanie 

obszarów cennych przyrodniczo 

 

Nie przewiduje się konkursu w 2016 r. 

OŚ PRIORYTETOWA 5 NOWOCZESNA KOMUNIKACJA 

Działanie 5.1 Infrastruktura 

drogowa 
Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

 

Działanie 5.2 Infrastruktura 

kolejowa 
Nie przewiduje się naboru w 2016  roku – dla trybu konkursowego. 

Brak naborów – projekty realizowane w trybie pozakonkursowym. 

OŚ PRIORYTETOWA 6 ROZWÓJ MIAST 

Działanie 6.1 Efektywność 

energetyczna w sektorze 

publicznym - ZIT KOF 
Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/


Działanie 6.2 Promowanie 

strategii niskoemisyjnych oraz 

zrównoważonego mobilność 

miejska  - ZIT KOF 

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 6.3 Ochrona                   

i wykorzystanie obszarów 

cennych przyrodniczo  - ZIT 

KOF 

Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 6.4  Infrastruktura 

drogowa - ZIT KOF Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 6.5 Rewitalizacja 

obszarów miejskich i wiejskich 

IV kwartał 2016 r.  

W ramach działania wsparcie znajdą 

przedsięwzięcia z zakresu: 

- przebudowy, adaptacji zdegradowanych 

budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu 

przywrócenia lub nadania im nowych funkcji 

społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, 

kulturalnych lub rekreacyjnych. Przedkładane 

projekty muszą wynikać z Programów 

Rewitalizacji oraz powinny mieć charakter 

kompleksowy i zintegrowany, wykazywać wyraźną 

komplementarność z inwestycjami w ramach EFS, 

wspierać integrację społeczną, przyczyniać się do 

zmniejszenia ubóstwa oraz prowadzić do 

zwiększenia szans zatrudnienia.  

W ramach działania wsparcie znajdą 

przedsięwzięcia dot. rewitalizacji 

zmarginalizowanych obszarów miast, miejscowości 

lub części miejscowości będących centrami gmin. 

Wsparcie będzie udzielane projektom 

przyczyniającym się do wzrostu estetyki przestrzeni 

publicznej w zakresie m.in. infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, drogowej, kulturalnej, edukacyjnej, 

turystycznej, rekreacyjnej, zaopatrzenia w energię 

elektryczną oraz systemów monitorowania 

bezpieczeństwa w miejscach publicznych.  

105 000 000 zł  

Departament Wdrażania 

EFRR  

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/  

 

Działanie 6.6 Infrastruktura 

edukacyjna i szkoleniowa - ZIT 
Brak naborów – projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/


KOF 

OŚ PRIORYTETOWA 7 SPRAWNE USŁUGI PUBLICZNE 

Działanie 7.1 Rozwój 

e-społeczeństwa  
Nie przewiduje się naboru w 2016 roku. 

 

Działanie 7.2 Rozwój potencjału 

endogenicznego jako element 

strategii terytorialnej dla 

określonych obszarów 

IV kwartał 2016 r.  

W ramach niniejszego Działania przewidziane jest 

wsparcie dla terenów, które tracą swój 

dotychczasowy charakter społeczno-gospodarczy 
czy też niewystarczająco został wykorzystany i 

dlatego konieczne jest nadanie im nowych funkcji, 

zmierzających do pobudzenia gospodarczego tych 

obszarów oraz tworzących sprzyjające warunki do  

wykreowania nowych miejsc pracy.  

W ramach działania wsparte zostaną projekty 

związane między innymi z: 

1.budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie 

infrastruktury turystycznej, w tym obiektów 

noclegowych, gastronomicznych, rekreacyjnych i 

innej infrastruktury turystycznej, w tym ścieżek, tras 

i szlaków turystycznych (np. pieszych, rowerowych, 

konnych, wodnych, narciarskich) w miejscach 

atrakcyjnych przyrodniczo, kulturowo i turystycznie 

wraz z infrastrukturą dodatkową (np. systemy 

oznakowania i miejsca postoju), 

2.tworzenie nowych produktów turystycznych w 

oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, 

przemysłowego i naturalnego w celu podniesienia 

atrakcyjności inwestycyjnej i pobudzenia rozwoju 

gospodarczego, 

3.realizacją prac konserwatorskich, restauratorskich, 

prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz 

robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach 

nieruchomych wraz z ich otoczeniem wpisanych do 

rejestru zabytków prowadzonego przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków.  

4.prowadzeniem prac konserwatorskich, 

restauratorskich oraz zabezpieczających przed 

zniszczeniem, prowadzone przy zabytkach 

30 000 000 zł 

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/


ruchomych wpisanych do rejestru zabytków 

ruchomych województwa świętokrzyskiego,  

5.konserwacja, renowacja, zachowanie, 

modernizacja, adaptacja obiektów historycznych, 

zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z 

otoczeniem i ich przystosowanie na cele turystyczne, 

6.prace konserwatorskie, prace restauratorskie, prace 

rekonstrukcyjne i adaptacja budynków i budowli o 

znaczeniu historycznym z możliwością nadania im 

nowych funkcji oraz budowa nowych, rozbudowa i 

przebudowa istniejących obiektów funkcjonalnie z 

nimi powiązanych; 

7.projekty inwestycyjne realizowane na obszarach o 

wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej (cenne 

obiekty zabytkowe oraz walory przyrodnicze i 

kulturowe)  

8.rozwój i modernizacja infrastruktury 

informacyjnej i promocyjnej, w tym centra i punkty 

informacji inwestycyjnej i turystycznej, 

oznakowanie obszarów atrakcyjnych inwestycyjnie i 

turystycznie. 

Działania promocyjno-informacyjne wspierane 

będą łącznie z działaniami inwestycyjnymi.  

Działanie 7.3 Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna – 

Konkurs dedykowany dla 

Obszaru Strategicznej 

Interwencji – obszary wiejskie o 

najgorszym dostępie do usług 

publicznych 

II kwartał 2016 r.  

W ramach niniejszego działania wsparcie będą 

mogły uzyskać projekty z zakresu: 

Infrastruktury ochrony zdrowia polegające na: 

 robotach remontowo-budowlanych, (niezbędnych 

z punktu widzenia świadczenia usług 

zdrowotnych) związanych z: przebudową, 

rozbudową, remontem w tym dostosowaniem 

infrastruktury do potrzeb osób starszych i 

Podstawowa 

Opieka 

Zdrowotna  

 

 

10  500 000 zł 

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/


niepełnosprawnych i/lub wyposażeniem w 

nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz 

zastosowaniem rozwiązań  informatyczno-

komunikacyjnych (tylko jako element projektu) w 

podmiotach leczniczych, realizujących 

świadczenia zdrowotne w zakresie: 

 opieki długoterminowej, 

 opieki  paliatywnej, 

 opieki hospicyjnej, 

podstawowej opieki zdrowotnej 

Pozostała opieka 

zdrowotna –  

10  500 000 zł 

Działanie 7.3 Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna – 

Konkurs dedykowany dla 

Obszaru Strategicznej 

Interwencji – obszary wiejskie o 

najgorszym dostępie do usług 

publicznych 

II kwartał 2016 r.  

W ramach niniejszego działania wsparcie będą 

mogły uzyskać projekty z zakresu: 

Infrastruktury usług społecznych w tym:  

usługi o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym 

(w tym opieki nad dziećmi do lat 3, opieki nad 

rodziną i pieczy zastępczej, usług towarzyszących 

procesowi usamodzielniania się, mieszkalnictwa 

wspomaganego, chronionego, treningowego i 

socjalnego. Inwestycje dotyczące 

placówek/ośrodków interwencji kryzysowej, a także 

diagnozowania i monitoringu problemów 

społecznych. W zakresie mieszkalnictwa wsparcie 

uzyskają inwestycje polegające na przebudowie lub 

remoncie zdegradowanych budynków w celu ich 

adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i 

chronione. 

21 000 000 zł 

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

Działanie 7.3 Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna 

II kwartał 2016 r.  

W ramach niniejszego działania wsparcie będą 

mogły uzyskać projekty z zakresu: 

Infrastruktury usług społecznych w tym:  

usługi o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym 

(w tym opieki nad dziećmi do lat 3, opieki nad 

rodziną i pieczy zastępczej, usług towarzyszących 

procesowi usamodzielniania się, mieszkalnictwa 

wspomaganego, chronionego, treningowego i 

socjalnego. Inwestycje dotyczące 

placówek/ośrodków interwencji kryzysowej, a także 

diagnozowania i monitoringu problemów 

społecznych. W zakresie mieszkalnictwa wsparcie 

35 690 008 zł   

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/


uzyskają inwestycje polegające na przebudowie lub 

remoncie zdegradowanych budynków w celu ich 

adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i 

chronione.  

 

Działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej 

 i szkoleniowej 

III  kwartał 2016 r.  

W ramach działania dofinansowanie będzie można 

uzyskać na następujące typy przedsięwzięć: 

1. rozbudowa, modernizacja istniejącej 

infrastruktury szkolnej w tym infrastruktury 

sportowej służącej wzmacnianiu sprawności 

fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom 

dydaktycznym. Inwestycje muszą wynikać z 

kompleksowych planów rozwoju szkół.  

2. wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny 

sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni w szkołach 

podstawowych, gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych, o ile służą zajęciom 

dydaktycznym, muszą wynikać z kompleksowych 

planów rozwoju szkół, 

3.infrastruktura szkolnictwa zawodowego (poza 

szkolnictwem wyższym) na podstawie 

kompleksowych planów rozwoju szkolnictwa 

zawodowego w województwie, lub innych 

dokumentach strategicznych 

4. komplementarne i zintegrowane inwestycje w 

infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i 

uczenia się przez całe życie, z uwzględnieniem 

infrastruktury ośrodków i centrów egzaminacyjnych, 

5. inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego 

zawodowego oraz wyższego (w kierunkach 

kluczowych dla rozwoju województwa, 

uwzględnionych w Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego do roku 2020 lub stanowiących 

inteligentne specjalizacje województwa (sektor 

metalowo- odlewniczy, zasobooszczędne 

budownictwo, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, 

nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze),  

6. infrastruktura przedszkolna - w uzasadnionych 

przypadkach, dla wyrównania dostępu do ww. usług 

(w tym uwzględniając komplementarność wsparcia 

60 000 000 zł 

Departament  

Wdrażania EFRR 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/


EFS).  

 

Budowa nowej infrastruktury może być wsparta 

tylko w wyjątkowych i należycie uzasadnionych 

przypadkach, w których adaptacja lub 

modernizacja istniejącej infrastruktury nie jest 

możliwa lub nieopłacalna.  

Inwestycje w zakresie infrastruktury szkolnictwa 

wyższego mogą być realizowane wyłącznie pod 

warunkiem wcześniejszego uzyskania dla 

planowanej  do realizacji przedsięwzięcia 

pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego.  

Europejski Fundusz Społeczny 

Numer i nazwa 

Działania/Poddziałania 

Planowany 

termin naborów 
Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 

przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów  

w ramach konkursu 

(zł) 

Instytucja 

ogłaszająca 

konkurs 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl 

 

Dodatkowe 

informacje 

 

OŚ PRORYTETOWA 8 ROZWÓJ EDUKACJI I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO 

 

Działanie 8.1  

Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego  

Podziałanie 8.1.1  

Zwiększanie dostępu do opieki 

nad dziećmi do lat 3 (projekty 

I Kwartał  

 

1. Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez: 

a) tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych, 

b) tworzenie nowych miejsc opieki, 

 

 

11 760 000,00 zł 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/


konkursowe) 

 

c) wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz 

nianie. 

 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3498900  

Podziałanie 8.1.2  

Zwiększanie dostępu  

do opieki nad dziećmi  

do lat 3 - ZIT (dla obszaru 

funkcjonalnego Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych)  

(projekty konkursowe) 

II Kwartał  

 

1. Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez: 

a) tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych, 

b) tworzenie nowych miejsc opieki, 

c) wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz 

nianie. 

 

988 235,00 zł 

 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3498900  

 

Działanie 8.2 

Aktywne i zdrowe starzenie się  

Poddziałanie 8.2.1 

Przeciwdziałanie 

przedwczesnemu opuszczaniu 

rynku pracy przez osoby  

w wieku aktywności zawodowej 

(projekty konkursowe) 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2016  

Poddziałanie 8.2.2 

Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie 

(projekty konkursowe) 

IV Kwartał 

 

Wspieranie realizacji krajowych programów zdrowotnych w zakresie 

poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy i piersi,  

w tym koncentrujące się na eliminowaniu barier w dostępie do badań 

diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na badania 

profilaktyczne. 
9 882 356,00 zł 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3498900  

 

Poddziałanie 8.2.2 

Wsparcie profilaktyki 

zdrowotnej w regionie 

(projekty konkursowe) 

IV Kwartał 

 

Działania w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej dotyczącej 

specyficznych jednostek chorobowych identyfikowanych w regionie  

w ramach Regionalnych Profilaktycznych Programów Zdrowotnych 

(RPPZ), w szczególności przeciwdziałania pylicy w miejscu pracy. Przy 

realizacji RPPZ obligatoryjnie zastosowanie mają zapisy Policy Paper dla 

ochrony zdrowia na lata 2014 - 2020.  

 

4 941 178,00 zł 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3498900  

 

Poddziałanie 8.2.3  

Wsparcie profilaktyki  

zdrowotnej – ZIT 

(projekty konkursowe) 

III Kwartał 

 

Wspieranie realizacji krajowych programów zdrowotnych w zakresie 

poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy i piersi,  

w tym koncentrujące się na eliminowaniu barier w dostępie do badań 

diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na badania 

profilaktyczne. 

3 913 409,00 zł 

 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/


http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3498900  

Działanie 8.3 

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 

Poddziałanie 8.3.1 

Upowszechnianie  

i wzrost jakości edukacji 

przedszkolnej 

(projekty konkursowe) 

 

I Kwartał  

 

1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej poprzez: 

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, 

b) wsparcie istniejących przedszkoli w zakresie wygenerowania 

dodatkowych miejsc przedszkolnych, 

c) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego  

o dodatkowe zajęcia. 

 

 

 

14 750 400,00 zł 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3498900  

 

Poddziałanie 8.3.2 

Wsparcie kształcenia 

podstawowego  

w zakresie kompetencji 

kluczowych 

(projekty konkursowe) 

I Kwartał  

 
Wsparcie kształcenia podstawowego (w zakresie przedmiotów 

matematyczno - przyrodniczych, ICT, j. obcych oraz kreatywności, 

innowacyjności i pracy zespołowej) ze szczególnym uwzględnieniem 

wyrównywania dysproporcji pomiędzy obszarami miast i wsi m.in. 

poprzez: budowanie kompetencji kluczowych uczniów, kompetencji 

zawodowych nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych, 

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. 

4 914 000,00 zł 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3498900  

 

Poddziałanie 8.3.3 

Rozwój edukacji  

kształcenia ogólnego  

w zakresie stosowania TIK 

(projekty konkursowe) 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2016 

Poddziałanie 8.3.4 

Rozwój szkolnictwa 

ponadpodstawowego  

w budowaniu kompetencji 

kluczowych 

(projekty konkursowe) 

II Kwartał 

 

Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa ponadpodstawowego (w tym 

szkół/placówek specjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół 

policealnych) na rzecz budowania kompetencji kluczowych uczniów  

(w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, ICT, j. obcych 

oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej), w tym postaw i 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy m.in. poprzez: budowanie 

kompetencji kluczowych uczniów,  kompetencji zawodowych nauczycieli 

oraz pracowników pedagogicznych,  wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów, rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia 

ponadpodstawowego z ich otoczeniem społeczno – gospodarczym. 

4 914 000,00 zł 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3498900  

 

Poddziałanie 8.3.5  

Realizacja programu 

stypendialnego skierowanego  

do uczniów szkół 

ponadpodstawowych  

(projekt pozakonkursowy)   

II Kwartał  

Projekt realizowany wyłącznie w trybie pozakonkursowym.  

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/


 swietokrzyskie.pl/ 
41 3498900 

Poddziałanie 8.3.6  

Wzrost jakości edukacji ogólnej 

– ZIT  

konkurs w ramach 

Poddziałania 8.3.1 

(projekty konkursowe) 

II Kwartał  

 

1. Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej poprzez: 

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, 

b) wsparcie istniejących przedszkoli w zakresie wygenerowania 

dodatkowych miejsc przedszkolnych, 

c) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego  

o dodatkowe zajęcia. 

4 128 600,00 zł 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3498900  

 

Działanie 8.4 

Kształcenie ustawiczne osób dorosłych  

Poddziałanie 8.4.1 

Podnoszenie umiejętności lub 

kwalifikacji osób dorosłych w 

obszarze ICT i języków obcych 

– Operator PSF 

(projekty konkursowe) 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2016 

Poddziałanie 8.4.2 

Podnoszenie umiejętności lub 

kwalifikacji osób dorosłych w 

obszarze ICT i języków obcych  

poprzez realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych 

(projekty konkursowe) 

III Kwartał  

 

Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych (z przyczyn 

osobistych, społecznych lub zawodowych), w obszarze ICT i języków 

obcych, zakończonych formalną oceną i/lub certyfikacją. 

1 965 600,00 zł 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3498900  

 

Poddziałanie 8.4.3  

Podnoszenie umiejętności lub 

kwalifikacji osób dorosłych w 

obszarze ICT i języków obcych  

poprzez realizację oddolnych 

inicjatyw edukacyjnych – ZIT 

(projekty konkursowe) 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2016 

Działanie 8.5 

Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego   

Poddziałanie 8.5.1 

Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego oraz wsparcie na 

rzecz tworzenia  i rozwoju 

CKZiU 

 (projekty konkursowe)  

 

I Kwartał  

 
Dostosowywanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy, 

poprzez: 

1. Realizację staży i praktyk zawodowych. 

2. Realizację dualnego podejście do kształcenia i szkolenia. 

3. Współpracę szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – 

gospodarczym. 

 

 

 

 

 

29 505 000,00 zł 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 

 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/


 

 

 

 

 

 

 

4. Realizację kompleksowych programów doradztwa zawodowego oraz 

opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych. 

5. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego  

w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. 

6. Upowszechnianie nowoczesnego nauczania. 

7. Zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. 

8. Doskonalenie umiejętności nauczycieli i instruktorów praktycznej 

nauki zawodu. 

9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i 

ustawicznego.  

41 3498900  

Poddziałanie 8.5.2  

Realizacja programu 

stypendialnego skierowanego  

do uczniów szkół 

ponadpodstawowych  

(projekt pozakonkursowy)   

 

II Kwartał  

Projekt realizowany wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3498900 

 

Poddziałanie 8.5.3 Edukacja 

formalna i pozaformalna osób 

dorosłych 

(projekty konkursowe) 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2016 

Poddziałanie 8.5.4  

Kształcenie ustawiczne – ZIT 

(projekty konkursowe) 

 

  
Nie przewiduje się naboru w roku 2016 

 

 

 

OŚ PRORYTETOWA 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM 

 

Działanie 9.1  

Aktywna integracja 

zwiększająca szanse na 

zatrudnienie 

(projekty konkursowe) 

II Kwartał  

konkurs  

dedykowany  

dla OPS/PCPR 

 

1. Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – 

zawodowa  wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy 

aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, obejmująca 

następujące działania: 

a) narzędzia oraz formy aktywnej integracji i pracy socjalnej; 

 

 

    17 703 000,00 zł 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/


III Kwartał  

z wyłączeniem 

OPS/PCPR  

b) kursy, szkolenia; 

c) aktywizację zawodową (staże, subsydiowane zatrudnienie, 

zatrudnienie wspomagane, działania wspierające);  

d) reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez WTZ, 

ZAZ, KIS i CIS; 

e) terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe; 

f) wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej 

 i społecznej. 

 

 

 

9 832 200,00 zł 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3498900 

Działanie 9.2 

Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój 

wysokiej jakości usług 

społecznych 

(projekty konkursowe) 

 

III Kwartał  

 

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych poprzez: 

1. Profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach 

działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic 

środowiskowych itp. 

2. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny.  

3. Wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze 

środowiskiem. 

4. Wsparcie systemu pieczy zastępczej. 

5. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze 

świadczeniem usług społecznych. 

 

 

 

19 668 600,00 zł 

 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3498900 

 

IV Kwartał  

 

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych poprzez:  

1. Wsparcie usług opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym 

osobami starszymi, niepełnosprawnymi. 

2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze 

świadczeniem usług społecznych. 

 

 

 

19 668 600,00 zł 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3498900 

 

Poddziałanie 9.2.2  

Rozwój wysokiej jakości usług 

społecznych 

 i zdrowotnych – ZIT 

(projekty konkursowe) 

IV Kwartał  Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych poprzez: 

1. Profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach 

działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic 

środowiskowych itp. 

2. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny. 

3. Wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze 

środowiskiem. 

4. Wsparcie usług opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym 

osobami starszymi, niepełnosprawnymi. 

5. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze 

świadczeniem usług społecznych. 

           

1 474 200,00 zł 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3498900 

 

Poddziałanie 9.2.3 

Rozwój wysokiej jakości usług 

zdrowotnych 

 

 

Nie przewiduje się naboru w roku 2016 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/


(projekty konkursowe) 

Działanie 9.3 

Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia  

Poddziałanie 9.3.1 

Wsparcie sektora ekonomii 

społecznej 

(projekty konkursowe) 

I Kwartał  1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej realizowane przez 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapewniający w sposób 

komplementarny i łączny następujące działania: 

a) kompleksowe usługi wsparcia sektora ekonomii społecznej,  

b) wsparcie dotacyjne związane z tworzeniem miejsc pracy  

w podmiotach ekonomii społecznej, 

c) tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej,  

d) podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia 

zawodowego kadry podmiotów ekonomii społecznej.  

 

 

 

 

 

10 750 000,00 zł 

DWEFS 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

http://www.rpo-

swietokrzyskie.pl/ 
41 3498900 

 

 

Poddziałanie 9.3.2 

Koordynacja działań na rzecz 

ekonomii społecznej 

(projekt pozakonkursowy)  

Projekt realizowany w trybie pozakonkursowym jako kontynuacja założeń 2015 r. 

 

OŚ PRORYTETOWA 10 OTWARTY RYNEK PRACY 

 

 

Działanie 10.1  

Działania publicznych służb 

zatrudnienia na rzecz 

podniesienia aktywności 

zawodowej  osób powyżej 29 

roku życia  

(projekt pozakonkursowy)  

 

I Kwartał 

 

Projekt realizowany wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

WUP Kielce 
Oddział ds. Polityki 

Rynku Pracy i 

Pomocy Technicznej 

EFS 

41 3641623 
www.wup.kielce.pl 

 

 

 

Działanie 10.2 

Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. 

 Podziałanie 10.2.1 

Wsparcie aktywności 

zawodowej osób powyżej 29 

roku życia pozostających bez 

zatrudnienia  

(projekty konkursowe) 

I Kwartał 

 

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.  

2. Realizacja programów aktywizacji zawodowej. 

3. Przyznanie jednorazowe środków na podjęcie działalności  

gospodarczej. 

4. Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami. 

5. Wsparcie adaptacyjne pracownika. 

6. Jednorazowy dodatek relokacyjny. 

 

29 505 000,00 zł 

WUP Kielce 
Oddział ds. Polityki 

Rynku Pracy i 

Pomocy Technicznej 

EFS 

41 3641623 

www.wup.kielce.pl 

 

Podziałanie 10.2.2  

Wsparcie aktywności 

zawodowej osób powyżej 29 

II Kwartał 

 

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.  

2. Realizacja programów aktywizacji zawodowej. 

3. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 

 

    11 999 400,00 zł 
WUP Kielce 

Oddział ds. Polityki 

Rynku Pracy i 

 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.wup.kielce.pl/
http://www.wup.kielce.pl/


roku życia pozostających bez 

zatrudnienia – ZIT 

(projekty konkursowe) 

gospodarczej. 

4. Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami. 

5. Wsparcie adaptacyjne pracownika. 

  

Pomocy Technicznej 

EFS 

41 3641623 

www.wup.kielce.pl 

Działanie 10.3 

 Mobilność zawodowa i geograficzna w ramach sieci Eures wspierana przez publiczne służby zatrudnienia, WK OHP oraz podmioty akredytowane przez MPiPS  

Podziałanie 10.3.2 

Mobilność zawodowa  

i geograficzna w ramach sieci 

Eures, wspierana przez WK 

OHP oraz podmioty 

akredytowane przez MPiPS 

(projekty konkursowe) 

  

Nie przewiduje się naboru w roku 2016 r. 

Działanie 10.4 

Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy   

Podziałanie 10.4.1 

Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości poprzez 

zastosowanie instrumentów 

zwrotnych  i bezzwrotnych 

(projekty konkursowe) 

 

I kwartał   

 

1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących 

rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

2. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie 

bezzwrotnej. 

 

39 345 600,00 zł 

WUP Kielce 
Oddział ds. Polityki 

Rynku Pracy i 

Pomocy Technicznej 

EFS 

41 3641623 

www.wup.kielce.pl 

 

IV kwartał   1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących 

rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

2. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie 

instrumentów finansowych (w formie mikropożyczek). 

 

33 146 400,00 zł 

WUP Kielce 
Oddział ds. Polityki 

Rynku Pracy i 

Pomocy Technicznej 

EFS 

41 3641623 

www.wup.kielce.pl 
 

 

Podziałanie 10.4.2 (ZIT) 

Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości poprzez 

zastosowanie instrumentów 

bezzwrotnych w ramach ZIT 

(projekty konkursowe) 

II kwartał   1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących 

rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

2. Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie 

bezzwrotnej. 

     

    12 961 200,00 zł 

WUP Kielce 
Oddział ds. Polityki 

Rynku Pracy i 

Pomocy Technicznej 

EFS 

41 3641623 

www.wup.kielce.pl 

 

Działanie 10.5 

Przystosowanie pracowników, 

przedsiębiorstw  

i przedsiębiorców  

do zmian (projekty konkursowe) 

 

II Kwartał  

 

1. Wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach w 

ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług 

rozwojowych. 

 

11 802 000,00 zł 

WUP Kielce 
Oddział ds. Polityki 

Rynku Pracy i 

Pomocy Technicznej 

EFS 

41 3641623 

www.wup.kielce.pl 

Konkurs dotyczy 

obszarów 

funkcjonalnych 

miast tracących 

funkcje społeczno-

gospodarcze: 

Ostrowca 

http://www.wup.kielce.pl/
http://www.wup.kielce.pl/
http://www.wup.kielce.pl/
http://www.wup.kielce.pl/
http://www.wup.kielce.pl/


 

 

 

 

       

Świętokrzyskiego, 

Skarżyska-

Kamiennej oraz 

Starachowic. 

II Kwartał  

 

1. Wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach w 

ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług 

rozwojowych. 

 

12 784 800,00 zł 

WUP Kielce 
Oddział ds. Polityki 

Rynku Pracy i 

Pomocy Technicznej 

EFS 

41 3641623 

www.wup.kielce.pl 

Konkurs dotyczy 

obszaru całego 

województwa 

świętokrzyskiego  

z wyłączeniem 

miast  Ostrowiec 

Świętokrzyski, 

Skarżysko – 

Kamienna oraz 

Starachowice 

            Harmonogram może ulec zmianie, w szczególności w przypadku zmian zapisów w projekcie SZOOP. 

Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014 – 2020  http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/  
      

http://www.wup.kielce.pl/
http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/

