WSTĘPNY HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NA
ROK 2015 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA
2014-2020 (RPOWP 2014-2020)
Ogłoszenie naborów wniosków w trybie konkursowym zgodnie z terminami wskazanymi w tabeli poniżej będzie
możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zaopiniowanie przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
(SzOOP);
Spełnienie warunków wstępnych (tzw. warunków ex-ante), o których mowa w sekcji 9 RPOWP, właściwych dla
danego Priorytetu Inwestycyjnego;
Podpisanie aneksu do kontraktu terytorialnego dla województwa podlaskiego dotyczącego realizacji RPO;
Podpisanie porozumienia pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPOWP 2014-2020 (IZ RPOWP) a Instytucją
Pośredniczącą w zakresie delegowania zadań;
Przygotowanie i zatwierdzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIR) wytycznych horyzontalnych,
o których mowa w art. 5 ust 1. ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 29.08.2014 r., poz. 1146);
Przygotowanie i opublikowanie przez MIR właściwych rozporządzeń w sprawie udzielania pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. konkretnych terminów naborów, typów projektów i przewidywanej alokacji
zostaną uzupełnione w terminie późniejszym.
Mając na względzie stan przygotowań do wdrażania Programu, IZ RPOWP zastrzega sobie możliwość zmiany
wskazanych w tabeli terminów ogłoszenia konkursów/naboru wniosków.

L.p.

Oś
priorytetowa

Fundusz

Numer
Działania
w SzOOP
RPOWP

Nazwa Działania w SzOOP RPOWP/obszar
interwencji

Planowana
data
ogłoszenia
konkursu i
termin
naboru
wniosków

Dodatkowe uwarunkowania

maj 2015 czerwiec
2015

 Wytyczne w zakresie realizacji projektów
finansowanych ze środków Funduszu
Pracy w ramach programów operacyjnych
współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 Wytyczne w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
 Wytyczne w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

II KWARTAŁ 2015 r.

1.

2.

3.

OŚ II:
Przedsiębiorczość i
aktywność
zawodowa

OŚ II:
Przedsiębiorczość i
aktywność
zawodowa
OŚ VI: Ochrona
środowiska i
racjonalne
gospodarowanie
jego zasobami

EFS

2.1

Zwiększanie zdolności
zatrudnieniowej osób pozostających
bez zatrudnienia oraz osób
poszukujących pracy przy
wykorzystaniu aktywnej polityki
rynku pracy oraz wspieranie
mobilności zasobów pracy

EFS

2.2

Działania na rzecz równowagi praca –
życie - miejsca opieki nad dziećmi do
lat 3

maj 2015 czerwiec
2015

EFRR

6.3

Ochrona zasobów bioi georóżnorodności oraz krajobrazu

maj 2015 czerwiec
2015

Nazwa Działania w SzOOP RPOWP/obszar
interwencji

Planowana
data
ogłoszenia
konkursu i
termin
naboru
wniosków

L.p.

Oś
priorytetowa

Fundusz

Numer
Działania
w SzOOP
RPOWP

4.

OŚ I: Wzmocnienie
potencjału
i konkurencyjności
gospodarki regionu

EFRR

1.4

Promocja przedsiębiorczości oraz
podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej województwa - tereny
inwestycyjne

czerwiec
2015 - lipiec
2015

5.

OŚ III:
Kompetencje
i kwalifikacje

EFS

3.3

Szkolnictwo zawodowe na rzecz
konkurencyjności podlaskiej
gospodarki – szkoły

czerwiec
 Wytyczne w zakresie realizacji
2015 - lipiec
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w
2015
obszarze edukacji na lata 2014-2020

Dodatkowe uwarunkowania

III KWARTAŁ 2015 r.

1.

OŚ VI: Ochrona
środowiska
i racjonalne
gospodarowanie
jego zasobami

2.

OŚ I: Wzmocnienie
potencjału
i konkurencyjności
gospodarki regionu

3.

OŚ III:
Kompetencje i
kwalifikacje

4.

5.

OŚ V: Gospodarka
niskoemisyjna

OŚ VII: Poprawa
spójności
społecznej

EFRR

EFRR

EFS

EFRR

EFS

6.2

Ochrona wody i gleby - konkurs
otwarty - zaprojektuj i wybuduj

1.2

Wspieranie transferu wiedzy,
innowacji, technologii i
komercjalizacji wyników B+R oraz
rozwój działalności B+R w
przedsiębiorstwach

lipiec 2015 sierpień
2015

 IV Aktualizacja KPOŚK wraz z
opracowanym w toku aktualizacji
Masterplanem dla wdrażania Dyrektywy
91/271/EWG

sierpień
2015 wrzesień
2015

3.1

Kształcenie i edukacja – przedszkola

wrzesień
2015 październik
2015

5.3

Efektywność energetyczna
w sektorze mieszkaniowym
i budynkach użyteczności publicznej budynki użyteczności publicznej, w
tym budownictwo komunalne

wrzesień
2015 październik
2015

Rozwój działań aktywnej integracji

wrzesień
2015 październik
2015

 Wytyczne w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata
2014-2020

październik
2015 listopad
2015
październik
2015 listopad
2015
październik
2015 listopad
2015

 Wytyczne w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w
obszarze edukacji na lata 2014-2020

październik
2015 listopad
2015

 Wytyczne w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata
2014-2020
 Zakończenie procesu akredytacji
instytucji wsparcia ekonomii społecznej –
wyłonienie akredytowanych Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej w woj.
podlaskim
 Ustawa o przedsiębiorstwie społecznym

7.1

 Wytyczne w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w
obszarze edukacji na lata 2014-2020

IV KWARTAŁ 2015 r.

1.

OŚ II:
Przedsiębiorczość i
aktywność
zawodowa

EFS

2.3

Wspieranie powstawania i rozwoju
podmiotów gospodarczych

2.

OŚ III:
Kompetencje
i kwalifikacje

EFS

3.1

Kształcenie i edukacja – szkoły

3.

OŚ V: Gospodarka
niskoemisyjna

EFRR

5.1

Energetyka oparta na odnawialnych
źródłach energii - zaprojektuj i
wybuduj

4.

OŚ VII: Poprawa
spójności
społecznej

EFS

7.3

Wzmocnienie roli ekonomii
społecznej w rozwoju społeczno –
gospodarczym województwa
podlaskiego

 Ustawa o OZE

Nazwa Działania w SzOOP RPOWP/obszar
interwencji

Planowana
data
ogłoszenia
konkursu i
termin
naboru
wniosków

1.3

Wspieranie inwestycji w
przedsiębiorstwach - ekoinnowacje

listopad
2015 grudzień
2015

2.4

Adaptacja pracowników,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do
zmian - outplacement

listopad
2015 grudzień
2015

Rozwój usług społecznych

grudzień
2015 styczeń
2016

Ochrona dziedzictwa kulturowego

grudzień
2015 styczeń
2016

L.p.

Oś
priorytetowa

Fundusz

Numer
Działania
w SzOOP
RPOWP

5.

OŚ I: Wzmocnienie
potencjału
i konkurencyjności
gospodarki regionu

EFRR

6.

OŚ II:
Przedsiębiorczość i
aktywność
zawodowa

7.

OŚ VII: Poprawa
spójności
społecznej

8.

OŚ VIII:
Infrastruktura dla
usług użyteczności
publicznej

EFS

EFS

EFRR

7.2

8.3

Dodatkowe uwarunkowania

 Wytyczne w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze przystosowania przedsiębiorstw
i ich pracowników do zmian na lata 20142020
 Wytyczne w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata
2014-2020

