Załącznik do uchwały nr 3/40/18
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 listopada 2018 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok1

Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Oś Priorytetowa I
Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Działanie 1.1 Wsparcie
infrastruktury B+R
jednostek naukowych
Oś Priorytetowa I
Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.2 Badania
przemysłowe, prace
rozwojowe oraz ich
wdrożenia

1

Marzec 2019 r.

Infrastruktura B+R

40 mln zł

Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Zarząd
Województwa
Podkarpackiego

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.

Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Oś Priorytetowa I
Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.2 Badania
przemysłowe, prace
rozwojowe oraz ich
wdrożenia
Oś Priorytetowa I
Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka

Kwiecień 2019 r.

Marzec 2019 r.

Prace B+R

Sieciowanie MŚP

60 mln zł

15 mln zł

Działanie 1.3 Promowanie
przedsiębiorczości
Oś Priorytetowa I
Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka

Czerwiec 2019 r.

Działanie 1.3 Promowanie
przedsiębiorczości

Strefy aktywności
gospodarczej

30 mln zł

Oś Priorytetowa I
Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.4 Wsparcie
MŚP

Październik 2019 r.

Rozwój MŚP

100 mln zł

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Zarząd
Województwa
Podkarpackiego

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.

Zarząd
Województwa
Podkarpackiego

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.

Zarząd
Województwa
Podkarpackiego

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.

Zarząd
Województwa
Podkarpackiego

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.

Podziałanie 1.4.1 Dotacje
bezpośrednie
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Oś Priorytetowa I
Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.4 Wsparcie
MŚP

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

Podziałanie 1.4.2
Instrumenty finansowe
Oś Priorytetowa I
Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.5 Promowanie
przedsiębiorczości –
Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne

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

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.

Oś Priorytetowa II
Cyfrowe Podkarpackie
Działanie 2.1 Podniesienie
efektywności i dostępności
e-usług

Marzec 2019 r.

Projekty z zakresu e-usług
w sektorze ochrony zdrowia

43 mln zł

Zarząd
Województwa
Podkarpackiego

Termin rozpoczęcia
naboru
uwarunkowany jest
uzyskaniem
pozytywnej opinii
Komitetu
Sterującego przy
Ministerstwie
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Zdrowia w zakresie
kryteriów wyboru
projektów oraz
zatwierdzeniem
przedmiotowych
kryteriów przez
Komitet
Monitorujący RPO
WP 2014-2020.

Oś Priorytetowa III Czysta
Energia

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Działanie 3.1 Rozwój OZE
Oś priorytetowa III Czysta
energia
Działanie 3.2 Modernizacja
energetyczna budynków

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Oś priorytetowa III Czysta
energia
Działanie 3.3 Poprawa
jakości powietrza

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Poddziałanie 3.3.1
Realizacja planów
niskoemisyjnych
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Oś priorytetowa III Czysta
energia
Działanie 3.3 Poprawa
jakości powietrza

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku

Poddziałanie 3.3.2
Redukcja emisji
Oś priorytetowa III Czysta
energia
Działanie 3.3 Poprawa
jakości powietrza
Poddziałanie 3.3.3
Realizacja planów
niskoemisyjnych Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne

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

Oś priorytetowa III Czysta
energia
Działanie 3.4 Rozwój OZE –
Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne
Oś priorytetowa IV
Ochrona środowiska
naturalnego
i dziedzictwa kulturowego
Działanie 4.1 Zapobieganie

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

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

i zwalczanie zagrożeń
Oś priorytetowa IV
Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa
kulturowego

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Działanie 4.2 Gospodarka
odpadami
Oś priorytetowa IV
Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa
kulturowego
Działanie 4.3 Gospodarka
wodno-ściekowa

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Poddziałanie 4.3.1
Gospodarka ściekowa
Oś priorytetowa IV
Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa
kulturowego

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Działanie 4.3 Gospodarka
wodno-ściekowa
Poddziałanie 4.3.2
Zaopatrzenie w wodę
Oś priorytetowa IV
Ochrona środowiska

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

naturalnego i dziedzictwa
kulturowego
Działanie 4.3 Gospodarka
wodno-ściekowa
Poddziałanie 4.3.3
Gospodarka ściekowaZintegrowane Inwestycje
Terytorialne
Oś priorytetowa IV
Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa
kulturowego

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Działanie 4.4 Kultura

Oś priorytetowa IV
Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa
kulturowego
Działanie 4.5 Różnorodność
biologiczna

Oś priorytetowa IV
Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa
kulturowego

Czerwiec 2019 r.

Minimalizacja zanieczyszczeń
wód i gleb na obszarach Natura
2000 w celu ograniczenia
zagrożeń dla bioróżnorodności

30 mln zł

Zarząd
Województwa
Podkarpackiego

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Działanie 4.6 Kultura –
Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne
Oś priorytetowa V
Infrastruktura
komunikacyjna

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Działanie 5.1 Infrastruktura
drogowa
Oś priorytetowa V
Infrastruktura
komunikacyjna

W tym działaniu
przewiduje się także
projekty realizowane
w trybie
pozakonkursowym.

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Działanie 5.2 Infrastruktura
terminali przeładunkowych
Oś priorytetowa V
Infrastruktura
komunikacyjna

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

Działanie 5.3 Infrastruktura
kolejowa
Oś priorytetowa V
Infrastruktura
komunikacyjna

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Działanie 5.4 Niskoemisyjny
transport miejski
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Oś priorytetowa V
Infrastruktura
komunikacyjna
Działanie 5.5 Niskoemisyjny
transport miejski –
Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne
Oś priorytetowa VI
Spójność przestrzenna
i społeczna
Działanie 6.1
Rozwój potencjału
endogenicznego regionu

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

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku

Oś priorytetowa VI
Spójność przestrzenna
i społeczna
Działanie 6.2
Infrastruktura ochrony
zdrowia i pomocy
społecznej

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

W tym działaniu
przewiduje się także
projekty realizowane
w trybie
pozakonkursowym

Poddziałanie 6.2.1
Infrastruktura ochrony
zdrowia
Oś priorytetowa VI
Spójność przestrzenna

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

i społeczna
Działanie 6.2
Infrastruktura ochrony
zdrowia i pomocy
społecznej
Poddziałanie 6.2.2
Infrastruktura pomocy
społecznej
Oś priorytetowa VI
Spójność przestrzenna i
społeczna

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Działanie 6.3 Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej
Oś priorytetowa VI
Spójność przestrzenna i
społeczna
Działanie 6.4 Infrastruktura
edukacyjna
Poddziałanie 6.4.1
Przedszkola
Oś priorytetowa VI
Spójność przestrzenna i
społeczna
Działanie 6.4 Infrastruktura

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

W tym działaniu
przewiduje się także
projekty
realizowane w trybie
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

edukacyjna

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

pozakonkursowym

Poddziałanie 6.4.2
Kształcenie zawodowe i
ustawiczne oraz PWSZ
Oś priorytetowa VI
Spójność przestrzenna
i społeczna
Działanie 6.4 Infrastruktura
edukacyjna

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Poddziałanie 6.4.3
Szkolnictwo ogólne
Oś priorytetowa VI
Spójność przestrzenna
i społeczna
Działanie 6.4 Infrastruktura
edukacyjna

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Poddziałanie 6.4.4
Instytucje popularyzujące
naukę
Oś priorytetowa VI
Spójność przestrzenna
i społeczna

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

Działanie 6.5 Rewitalizacja
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

przestrzeni regionalnej - ZIT
Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.

Oś Priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy
Działanie 7.1 Poprawa
sytuacji osób bezrobotnych
na rynku pracy – projekty
konkursowe

Oś Priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy
Działanie 7.2 Poprawa
sytuacji osób bezrobotnych
na rynku pracy - projekty
pozakonkursowe PUP

Czerwiec 2019 r.

Programy aktywizacji zawodowej
obejmujące jedną lub kilka z form
wsparcia.

95 mln zł

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Dedykowane
konkursy dla
obszarów
funkcjonalnych 8
regionalnych
biegunów wzrostu,
tj. MOF Krosno,
Dębica-Ropczyce,
Przemyśl, Mielec,
Tarnobrzeg,
JarosławPrzeworsk, SanokLesko, Stalowa
Wola.

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.

Oś Priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy
Działanie 7.3 Wsparcie
rozwoju przedsiębiorczości

Czerwiec 2019 r.

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

Wrzesień 2019 r.

Tworzenie miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 (możliwość
tworzenia nowych podmiotów
opieki jak i tworzenia nowych
miejsc opieki w istniejących
instytucjach).

Oś Priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy
Działanie 7.4 Rozwój opieki
żłobkowej w regionie
Oś Priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy

22 mln zł

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

18,3 mln zł

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Dedykowane
konkursy dla
obszarów
funkcjonalnych 8
regionalnych
biegunów wzrostu,
tj. MOF Krosno,
Dębica-Ropczyce,
Przemyśl, Mielec,
Tarnobrzeg,
JarosławPrzeworsk, SanokLesko, Stalowa
Wola.

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Działanie 7.5 Rozwój
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

kompetencji pracowników
sektora MŚP

Oś Priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy
Działanie 7.6 Programy
profilaktyczne i zdrowotne
w regionie

Listopad 2019 r.

Oś Priorytetowa VII
Regionalny rynek pracy
Działanie 7.7 Wsparcie
rozwoju przedsiębiorczości ZIT

Maj 2019 r.

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

Czerwiec 2019 r.

1. Zintegrowane oraz
zindywidualizowane programy
realizowane w oparciu o
ścieżkę reintegracji,
obejmujące usługi aktywnej
integracji o charakterze
społecznym, edukacyjnym,
zdrowotnym, zawodowym
zawierające instrumenty
odpowiadające na
indywidualne potrzeby.

Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna
Działanie 8.1 Aktywna
integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym

Wdrażanie programu zdrowotnego
dotyczącego profilaktyki
onkologicznej w zakresie
nowotworu płuc

3,4 mln zł

12,26 mln zł

14,5 mln zł

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.
Możliwość
ogłoszenia konkursu
jest uwarunkowana
decyzją dotyczącą
RPZ.
Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.

Dedykowane
konkursy dla
obszarów
funkcjonalnych 8
regionalnych
biegunów wzrostu,
tj. MOF Krosno,
Dębica-Ropczyce,
Przemyśl, Mielec,
Tarnobrzeg,
Jarosław-
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

2. Włączanie osób z
niepełnosprawnościami w
zajęcia na rzecz aktywizacji
zawodowej, realizowane w
warsztatach terapii zajęciowej
poprzez finansowanie zajęć
związanych z uczestnictwem w
WTZ (w zakresie nie
finansowanym przez PFRON)
oraz działań na rzecz aktywnej
integracji dotychczas nie
oferowanych przez WTZ (np.
zajęcia aktywizacyjne),
stanowiących poszerzenie
oferty WTZ.
3. Wsparcie działalności w
zakresie reintegracji
zawodowej i społecznej, w
szczególności prowadzonej
przez takie podmioty jak
Zakłady Aktywności
Zawodowej, Kluby oraz Centra
Integracji Społecznej, w tym
rozwój i upowszechnianie
zatrudnienia wspieranego.

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Przeworsk, SanokLesko, Stalowa
Wola.
Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP

W ramach ścieżki reintegracji,
obok usług aktywnej integracji
mogą być realizowane usługi
społeczne, o ile jest to
niezbędne do zapewnienia
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

indywidualizacji i
kompleksowości wsparcia dla
konkretnej osoby, rodziny i
przyczynia się do realizacji
celów aktywnej integracji, przy
czym wsparcie jest
skoncentrowane na osobie i jej
potrzebach, a nie rozwijaniu
usług.
1. Zintegrowane oraz
zindywidualizowane programy
realizowane w oparciu o ścieżkę
reintegracji, obejmujące usługi
aktywnej integracji o charakterze
społecznym, edukacyjnym,
zdrowotnym, zawodowym
zawierające instrumenty
odpowiadające na indywidualne
potrzeby.

Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna
Działanie 8.1 Aktywna
integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym

Lipiec 2019 r.

W ramach ścieżki reintegracji,
obok usług aktywnej integracji
mogą być realizowane usługi
społeczne, o ile jest to
niezbędne do zapewnienia
indywidualizacji i
kompleksowości wsparcia dla
konkretnej osoby, rodziny i
przyczynia się do realizacji
celów aktywnej integracji, przy
czym wsparcie jest

10 mln zł

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

skoncentrowane na osobie i jej
potrzebach, a nie rozwijaniu
usług.

Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna
Działanie 8.1 Aktywna
integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym

Lipiec 2019 r.

1. Włączanie osób z
niepełnosprawnościami w
zajęcia na rzecz aktywizacji
zawodowej, realizowane w
warsztatach terapii zajęciowej
poprzez finansowanie zajęć
związanych z uczestnictwem w
WTZ (w zakresie nie
finansowanym przez PFRON)
oraz działań na rzecz aktywnej
integracji dotychczas nie
oferowanych przez WTZ (np.
zajęcia aktywizacyjne),
stanowiących poszerzenie
oferty WTZ.
2. Wsparcie działalności w
zakresie reintegracji
zawodowej i społecznej, w
szczególności prowadzonej
przez takie podmioty jak
Zakłady Aktywności
Zawodowej, Kluby oraz Centra
Integracji Społecznej, w tym
rozwój i upowszechnianie
zatrudnienia wspieranego.
W ramach ścieżki reintegracji,
obok usług aktywnej integracji
mogą być realizowane usługi

5 mln zł

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

społeczne, o ile jest to niezbędne
do zapewnienia indywidualizacji i
kompleksowości wsparcia dla
konkretnej osoby, rodziny i
przyczynia się do realizacji celów
aktywnej integracji, przy czym
wsparcie jest skoncentrowane na
osobie i jej potrzebach, a nie
rozwijaniu usług.
Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna
Działanie 8.2 Aktywna
integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
prowadzona przez ośrodki
pomocy
społecznej/powiatowe
centra pomocy rodzinie

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna
Działanie 8.3 Zwiększenie
dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych
Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna
Działanie 8.3 Zwiększenie

Lipiec 2019 r.

Sierpień 2019 r.

Programy wczesnego wykrywania
wad rozwojowych i rehabilitacji
dzieci z niepełnosprawnościami i
zagrożonych niepełnosprawnością
Finansowanie usług ochrony
zdrowia psychicznego (opieki
psychiatrycznej i leczenia
uzależnień), w tym opieki

16,67 mln zł

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.

19 mln zł

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych

Czerwiec 2019 r.

Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna
Działanie 8.4 Poprawa
dostępu do usług wsparcia
rodziny i pieczy zastępczej

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

psychiatrycznej i psychologicznej.

Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna
Działanie 8.3 Zwiększenie
dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Czerwiec 2019 r.

Usługi społeczne w szczególności
usługi środowiskowe, opiekuńcze:
1. Rozwój środowiskowych form
pomocy i samopomocy.
2. Działania wspierające
opiekunów nieformalnych
w opiece domowej.
3. Tworzenie miejsc opieki dla
osób niesamodzielnych w
nowo tworzonych lub
istniejących ośrodkach
zapewniających opiekę
dzienną lub całodobową.
4. Wsparcie dla usług
mieszkalnictwa o charakterze
wspomaganym.

1. Wspieranie rodziny w postaci
działań realizowanych przez
jednostki samorządu
terytorialnego szczebla
gminnego.
2. Wspieranie rodziny w postaci
działań realizowanych przez
jednostki samorządu

6,78 mln zł

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Dedykowane
konkursy dla
obszarów
funkcjonalnych 8
regionalnych
biegunów wzrostu,
tj. MOF Krosno,
Dębica-Ropczyce,
Przemyśl, Mielec,
Tarnobrzeg,
JarosławPrzeworsk, SanokLesko, Stalowa
Wola.
Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.

6,76 mln zł

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Dedykowane
konkursy dla
obszarów
funkcjonalnych 8
regionalnych
biegunów wzrostu,
tj. MOF Krosno,
Dębica-Ropczyce,
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Przemyśl, Mielec,
Tarnobrzeg,
JarosławPrzeworsk, SanokLesko, Stalowa
Wola.

terytorialnego szczebla
powiatowego.
3. Wspieranie pieczy zastępczej.
4. Wsparcie procesu
deinstytucjonalizacji pieczy
zastępczej.

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.

Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna
Działanie 8.5 Wspieranie
rozwoju sektora ekonomii
społecznej w regionie

Sierpień 2019 r.

Świadczenie usług animacyjnych,
inkubacyjnych i biznesowych dla
wsparcia rozwoju ekonomii
społecznej zgodnie z podziałem
przyjętym w ramach Krajowego
Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej, takich jak, między
innymi:
a) usługi umożliwiające
uzyskanie/podniesienie wiedzy i
rozwijanie umiejętności
potrzebnych do założenia i/lub
pracy w przedsiębiorstwach
społecznych i jego rozwijania,
b) usługi polegające na
dostarczaniu i rozwijaniu
kompetencji i kwalifikacji
zawodowych potrzebnych do
pracy w przedsiębiorstwie
społecznym,

48,32 mln zł

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

c) wsparcie finansowe (dotacje) na
tworzenie miejsc pracy dla osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym,
d) udzielanie wsparcia
pomostowego w formie
finansowej oraz w formie
zindywidualizowanych usług, o
których mowa w lit. a i b.,
e) usługi polegające na
podnoszeniu kwalifikacji
pracowników podmiotów ekonomii
społecznej.
Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna
Działanie 8.6 Koordynacja
sektora ekonomii społecznej
w regionie – projekt
systemowy ROPS

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

Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna
Działanie 8.7 Aktywna
integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
– Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne

Kwiecień 2019 r.

1. Zintegrowane oraz
zindywidualizowane programy
realizowane w oparciu o
ścieżkę reintegracji,
obejmujące usługi aktywnej
integracji o charakterze
społecznym, edukacyjnym,
zdrowotnym, zawodowym
zawierające instrumenty
odpowiadające na

11,95 mln zł

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

indywidualne potrzeby.
Włączanie osób
z niepełnosprawnościami
w zajęcia na rzecz aktywizacji
zawodowej, realizowane w
warsztatach terapii zajęciowej
poprzez finansowanie zajęć
związanych z uczestnictwem
w WTZ (w zakresie
niefinansowanym przez
PFRON) oraz działań na
rzecz aktywnej integracji
dotychczas nie oferowanych
przez WTZ (np. zajęcia
aktywizacyjne), stanowiących
poszerzenie oferty WTZ.
3. Wsparcie działalności
w zakresie reintegracji
zawodowej i społecznej,
w szczególności prowadzonej
przez, takie podmioty jak
Zakłady Aktywności
Zawodowej, Kluby oraz
Centra Integracji Społecznej,
w tym rozwój i
upowszechnianie zatrudnienia
wspieranego.
2.
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Kwiecień 2019 r.

Usługi społeczne w szczególności
usługi środowiskowe, opiekuńcze:
1. Rozwój środowiskowych form
pomocy i samopomocy.
2. Działania wspierające
opiekunów nieformalnych
w opiece domowej.
3. Tworzenie miejsc opieki dla
osób niesamodzielnych w
nowo tworzonych lub
istniejących ośrodkach
zapewniających opiekę
dzienną lub całodobową.
4. Wsparcie dla usług
mieszkalnictwa o charakterze
wspomaganym.
W ramach projektów dotyczących
ww. usług społecznych możliwe
jest finansowanie usług
zdrowotnych, o ile usługi te są
niezbędne do zapewnienia
kompleksowego wsparcia osobom
zagrożonym ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.

Kwiecień 2019 r.

1. Wspieranie rodziny w postaci
działań realizowanych przez
jednostki samorządu
terytorialnego szczebla
gminnego.
2. Wspieranie rodziny w postaci
działań realizowanych przez

Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna
Działanie 8.8 Zwiększenie
dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne

Oś Priorytetowa VIII
Integracja społeczna
Działanie 8.9 Poprawa
dostępu do usług wsparcia
rodziny i pieczy zastępczej
– Zintegrowane Inwestycje

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

5,97 mln zł

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.

6,38 mln zł

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

jednostki samorządu
terytorialnego szczebla
powiatowego.
3. Wspieranie pieczy zastępczej.
4. Wspieranie procesu
deinstytucjonalizacji pieczy
zastępczej.

Terytorialne

Oś Priorytetowa IX Jakość
edukacji i kompetencji w
regionie

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Działanie 9.1 Rozwój
edukacji przedszkolnej
Oś Priorytetowa IX Jakość
edukacji i kompetencji w
regionie
Działanie 9.2 Poprawa
jakości kształcenia
ogólnego

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku.

Oś Priorytetowa IX Jakość
edukacji i kompetencji
w regionie
Działanie 9.3 Podnoszenie
kompetencji osób dorosłych
w obszarze TIK i języków
obcych
Oś Priorytetowa IX Jakość
edukacji i kompetencji

…
Kwiecień 2019 r.

Luty 2019 r.

Szkolenia stacjonarne prowadzące
do uzyskiwania kwalifikacji
językowych, skierowane do osób
dorosłych, które z własnej
inicjatywy są zainteresowane
nabyciem kwalifikacji językowych

… Zostosowanie form, metod i
warunków prowadzenia

20 mln zł

17,7 mln zł

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

Uszczegółowienie
typów projektów
zgodnie z zapisami
SZOOP.

Wojewódzki
Urząd Pracy

Uszczegółowienie
typów projektów
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

w regionie
Działanie 9.4 Poprawa
jakości kształcenia
zawodowego

Oś Priorytetowa IX Jakość
edukacji i kompetencji
w regionie
Działanie 9.5 Podnoszenie
kompetencji osób dorosłych
w formach pozaszkolnych

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

kształcenia i szkolenia
zawodowego do wymagań
gospodarki i rynku pracy, a także
zwiększenie zaangażowania
instytucji z otoczenia społecznogospodarczego szkół lub placówek
systemu oświaty prowadzących
proces kształcenia i szkolenia
zawodowego.

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

w Rzeszowie

Dodatkowe
informacje

zgodnie z zapisami
SZOOP.

Nie przewiduje się naboru w 2019 roku

Oś Priorytetowa IX Jakość
edukacji i kompetencji
w regionie
Działanie 9.6 Wsparcie
stypendialne dla uczniów

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

Poddziałanie 9.6.1
Wsparcie stypendialne dla
uczniów zdolnych –
szkolnictwo ogólne
Oś Priorytetowa IX Jakość
edukacji i kompetencji
w regionie

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
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Numer i nazwa Osi
Priorytetowej/Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia
naborów

Typy projektów mogących
uzyskać dofinansowanie

Proponowana kwota
przeznaczona na
dofinansowanie projektów
w ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach, w tym:

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Działanie 9.6 Wsparcie
stypendialne dla uczniów
Poddziałanie 9.6.2
Wsparcie stypendialne dla
uczniów zdolnych –
szkolnictwo zawodowe
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