
 

 

Wykaz zmian w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla 

RPO WK-P na 2020 rok: 

 

 

- w ramach Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego,  

w ramach typu projektu: Projekty z zakresu przygotowania projektów  przygotowawczych dla 

strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, które będą realizowane  ze środków programów 

operacyjnych realizowanych w następnym okresie programowania, zmienia się tryb naboru na 

pozakonkursowy oraz planowany termin rozpoczęcia naboru  przesuwa się z 30.10.2020 r. na 

30.11.2020 r.; 

 

- w ramach  Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu, w ramach typu projektu: 

Promocja gospodarcza regionu Wsparcie dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów 

(COIE) planowany termin rozpoczęcia naboru  przesuwa się z 30.09.2020 r. na 30.11.2020 r. 

oraz zmianie ulegają wartości w kolumnach „Orientacyjna kwota przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w ramach konkursu - kwota dofinansowania ze środków 

publicznych w PLN” i „Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów - ze 

środków UE w PLN” odpowiednio na 14 250 000 zł i 12 750 000 zł. 

 

- w ramach  Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu, w ramach typu projektu: 

Promocja gospodarcza regionu zmienia się tryb naboru na pozakonkursowy oraz zmianie 

ulegają wartości w kolumnach „Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie 

projektów w ramach konkursu - kwota dofinansowania ze środków publicznych w PLN”  

i „Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów - ze środków UE w PLN” 

odpowiednio na 20 615 000 zł i 18 445 000 zł. 

 

- w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: infrastruktura park&ride planowany termin 

rozpoczęcia naboru  przesuwa się z 30.11.2020 r. na 31.12.2020 r.; 

 

- w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej zmianie uległa treść 

kolumny „Inne dodatkowe informacje” poprzez dodanie zapisu „konkurs dedykowany 

polityce terytorialnej”; 

 

- w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjałów endogenicznych regionu, typ projektu: 

Projekty z zakresu opracowania dokumentacji  przygotowawczej dla strategicznych projektów 

infrastrukturalnych w zakresie wzmocnienia potencjałów endogenicznych naszego regionu,  

w wyniku toczących się renegocjacji z Komisją Europejską i zmiany trybu wyboru na tryb 

pozakonkursowy, przedmiotowy nabór zostaje przesunięty na rok 2021. 

 

- w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjałów endogenicznych regionu, typ projektu: 

Inwestycje w zakresie rozwoju potencjałów endogenicznych regionu wpływających na wzrost 

zatrudnienia, w wyniku toczących się renegocjacji z Komisją Europejską i zmiany trybu 

wyboru na tryb pozakonkursowy, przedmiotowy nabór zostaje przesunięty na rok 2021. 

 

 


