
 

 

Wykaz zmian 
 

• Działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji 

Dodano konkurs z zakresu wsparcia infrastruktury B+R w jednostkach naukowych. 

 

• Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych 

Zmieniono termin naboru wniosków z zakresu wsparcia procesu udzielenia 

zamówienia publicznego na usługi badawcze i rozwojowe z września na grudzień. 

 

• Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu 

Zmieniono wartość alokacji oraz termin naboru wniosków z zakresu usług 

specjalistycznych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz 

przedsiębiorstw z sierpnia na grudzień. 

 

• Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu 

Dodano nabór pozakonkursowy z zakresu wsparcia Centrum Obsługi Inwestorów i 

Eksporterów. 

 

• Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP 

Zmieniono wartość alokacji naboru wniosków z zakresu wdrażania wyników prac 

B+R. 

 

• Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych 

Zmieniono wartość alokacji naboru wniosków w odniesieniu do projektów z zakresu 

rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego. 

 

• Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 

Zmieniono termin naboru wniosków z zakresu wszystkich typów projektów z 

września na październik. 

 

• Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury 

Zmieniono termin naboru wniosków w odniesieniu do inwestycji w zakresie 

dziedzictwa kulturowego z maja na lipiec. 

 

• Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury 

Zmieniono termin  naboru wniosków w zakresie wsparcia wydarzeń kulturalnych z 

maja na lipiec. 

 

• Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 

Dodano konkurs na wsparcie inwestycji w infrastrukturę szpitali powiatowych. 

 

• Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Zmieniono wartość alokacji naboru wniosków z zakresu inwestycji w infrastrukturę 

mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych. 

 

• Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych 

Zmieniono wartość alokacji naboru wniosków z zakresu rewitalizacji obszarów 

miejskich. 
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• Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną 

Dodano konkurs z zakresu inwestycji związanych z budową i adaptacją istniejących 

obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolach 

specjalnych. 

 

• Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w 

ramach ZIT 

Dodano konkurs z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich. 

 

• Poddziałanie 6.5 Rozwój potencjałów endogenicznych regionu 

Zmieniono termin  naboru wniosków z zakresu rozwoju instytucji kultury o znaczeniu 

regionalnym wpływających na wzrost zatrudnienia z czerwca na październik. 

 

• Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa 

Zmieniono termin naboru wniosków z zakresu wsparcia osób zatrudnionych na 

umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych 

oraz ubogich pracujących z sierpnia na październik. 

 

• Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej   

Dodano konkurs z zakresu wspierania przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii 

społecznej. 

 

• Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków 

obcych 

Zmieniono termin naboru  wniosków z zakresu podnoszenia kwalifikacji językowych 

osób dorosłych z kwietnia na lipiec. 

 

• Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

Dodano konkurs z zakresu kosztów bieżących i animacji. 


