
 

HARMONOGRAM NABORÓW NA 2019 r. 
 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy wdrożeniowej 
Instytucja Zarządzająca do dnia 30 listopada 
każdego roku zamieszcza harmonogram 
naborów wniosków o dofinansowanie w 
trybie konkursowym 



RPO WK-P nabory w 2019 roku 
 

65 
naborów 

 

Kwota dofinansowania 

745,8 mln PLN 



EFRR 

•36 naborów 

•na kwotę 428,3 mln PLN 

EFS 

•29 naborów 

•na kwotę 317,5 mln PLN 

Planowane nabory w 2019 roku 
 



Nabory w ramach EFRR 

OŚ 1   Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

8 naborów 160,7 mln zł  - kwota dofinansowania   

1.2.1   
1.3.1 

 4 nabory na wsparcie procesów B+R, w tym wsparcie procesu zamówień 
przedkomercyjnych, na łączną kwotę 125,1 mln zł (marzec-czerwiec, październik) 

1.4.2 
1.4.3 

 maj –  2  konkursy w zakresie wsparcia IOB (usług specjalistycznych na rzecz MŚP, 
tworzenia i rozwoju infrastruktury biznesowej) na łączną kwotę 15 mln zł 

1.5.2 
1.5.3 

 2 nabory na wsparcie internacjonalizacji MŚP (COIiE – nabór pozakonkursowy, 
projekt grantowy – doradztwo, udział w targach) na łączną kwotę 21,5 mln zł 
(marzec, listopad) 



OŚ 3   Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 

8 naborów 45,5 mln zł  - kwota dofinansowania   

3.3 
2 konkursy na wsparcie efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej; na łączną kwotę 11 mln zł; maj - ostatni konkurs w polityce terytorialnej 

3.4 
2 konkursy na wsparcie ścieżek rowerowych i oświetlenia publicznego; na łączną 
kwotę 8 mln zł; czerwiec – ostatnie konkursy w polityce terytorialnej 

3.5 4 konkursy dot. ww. zakresu w ramach ZIT na łączną kwotę 26,5 mln zł 

OŚ 4   Region przyjazny środowisku 

8 naborów 35,3 mln zł  - kwota dofinansowania   

4.4 
 marzec – konkurs wspierający instytucje kultury na kwotę 4,7 mln zł; ostatni konkurs 
w polityce terytorialnej  

4.2-
4.4 

7 naborów: gospodarka odpadami, wsparcie kultury i dziedzictwa kulturowego, 
wsparcie gospodarki wodno-ściekowej na łączną kwotę 30,6 mln zł 



OŚ 5   Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu 

3 nabory 69 mln zł  - kwota dofinansowania   

5.1 
 luty – nabór pozakonkursowy  wspierający  infrastrukturę  drogową   na kwotę      
16 mln zł 

5.3 
 październik – konkurs wspierający projekty z zakresu opracowania dokumentacji 
przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych na kwotę 33 mln zł 

5.3 
maj – konkurs wspierający inwestycje punktowe do obsługi transportu 
pasażerskiego na kwotę 20 mln zł 



OŚ 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry    

9 naborów 117,7 mln zł  - kwota dofinansowania   

6.1.1 
6.1.2 

 3 nabory – 1 pozakonkursowy na wsparcie  II etapu rozbudowy Woj. Szpitala 
Zespolonego w Toruniu; 2 konkursy dot. inwestycji w infrastrukturę społeczną 
(żłobki, mieszkania chronione) na łączną kwotę 87,6 mln zł 

6.3.1 
 3 konkursy wspierające inwestycje w obiekty na potrzeby świadczenia usług 
edukacji przedszkolnej na łączną kwotę 23,6 mln zł; marzec - ostatni konkurs w 
polityce terytorialnej (8,6 mln zł) 

6.3.2 
 2 konkursy wspierające infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół i placówek 
prowadzących kształcenia zawodowe na łączną kwotę 6,5 mln zł;  
marzec - ostatni konkurs w polityce terytorialnej (3 mln zł) 



Nabory w ramach EFS 

OŚ 8   Aktywni na rynku pracy 

6 naborów 61,4 mln zł  - kwota dofinansowania   

8.2.1 listopad - konkurs w zakresie aktywizacji zawodowej na kwotę 9,5 mln zł 

8.4.2 
2 konkursy wspierające tworzenie i funkcjonowanie podmiotów świadczących 
usługi opieki nad dziećmi do lat 3, na kwotę  29,4 mln zł , luty - ostatni konkurs w 
polityce terytorialnej  (2,1 mln zł) 

8.5.2 Listopad - konkurs na wsparcie outplacementowe, na kwotę  8 mln zł 

8.6 
2 konkursy w obszarze wsparcia profilaktyki zdrowotnej (program redukcji otyłości 
i projekty w zakresie eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu 
pracy), na łączną kwotę 14,5 mln zł (lipiec, kwiecień) 



Nabory w ramach EFS 

OŚ 9   Solidarne społeczeństwo 

9 naborów 84,5 mln zł  - kwota dofinansowania  

9.1.1
9.2.1 

5 konkursów wspierających aktywną integrację na łączną kwotę  56,5 mln zł, 
październik – 9.2.1 - ostatni konkurs w polityce terytorialnej na kwotę 21,3 mln zł 

9.1.2 maj – konkurs na rzecz rozwoju usług opiekuńczych na kwotę 855 tys. zł (ZIT) 

9.3.1 
2 konkursy wspierające usługi zdrowotne na łączną kwotę 18,6 ml zł  
(marzec, kwiecień) 

9.3.2 
wrzesień - konkurs na rzecz rozwoju usług opiekuńczych nad osobami 
niesamodzielnymi z wykorzystaniem teleopieki, na kwotę 8,5 mln zł 



OŚ 10   Innowacyjna edukacja 

13 naborów 151,8 mln zł  - kwota dofinansowania  

10.1.1
10.2.1 

4 konkursy z zakresu wychowania przedszkolnego na 15 mln zł 
czerwiec, listopad - konkursy w polityce terytorialnej na łączną kwotę 10 mln zł 

10.1.2
10.2.2 

3 konkursy wspierające działania na rzecz kształcenia ogólnego i rozwijania 
kompetencji kluczowych uczniów na kwotę 23,3 mln zł 
marzec, wrzesień - konkursy w polityce terytorialnej na kwotę 22,3 mln zł 

10.1.3
10.2.3 

5 konkursów wspierających projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności i 
atrakcyjności kształcenia zawodowego i 1 konkurs z zakresu modelowej formy 
współpracy z pracodawcami na łączną kwotę 65,3 mln zł 
marzec, wrzesień - konkursy w polityce terytorialnej na łączną kwotę 21,2 mln zł 

10.4.2 
czerwiec – konkurs dot. rozwoju kompetencji zawodowych os. dorosłych  
na kwotę 48,2 mln zł 



OŚ 11   Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

Konkursy w ramach osi 11 będą się odbywały zgodnie z harmonogramami poszczególnych 
Lokalnych Grup Działania 

11.1 
styczeń -  przewidziany jest ostatni konkurs wspomagający projekty w zakresie 

kosztów bieżących i animacji na kwotę 19,8 mln zł 

OŚ 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

Konkursy w ramach osi 7 będą się odbywały zgodnie z harmonogramami poszczególnych 
Lokalnych Grup Działania 



ponad 100  
projektów B+R 

85 imprez 
targowych 

25 
termomodernizacji 

5 instytucji kultury 180 zabytków 

do 30 imprez 
kulturalnych 

9 PSZOKów 

ponad 100 km 
dróg 

9 przedszkoli 

12 żłobków 

9 obiektów 
kształcenia 

zawodowego 

1067 miejsc opieki 
dzieci do lat 3 

784 miejsc 
przedszkolnych 

Plan na 2019 r. 



Dziękuję za uwagę 


