
Szczegółowe informacje o tym, kto i na co może zło-
żyć wniosek o dofinansowanie, znajdują się w regula-
minach poszczególnych konkursów.

– Głównym celem programu regional-
nego dla naszego województwa jest 
wzrost konkurencyjności Dolnego Ślą-
ska zapewniający poprawę poziomu 
życia jego mieszkańców przy zachowa-
niu zasad zrównoważonego rozwoju. 
Na realizację tego zamierzenia mamy 
kilka lat i budżet unijny w wysokości 
ok. 9 mld zł (ponad 2 miliardy 252 mi-
lionów euro).  To prawie dwa razy tyle, 
ile wykorzystaliśmy z Unii Europejskiej 
w poprzedniej perspektywie finansowej. 
Ruszyły już nabory wniosków o dofi-
nansowanie na różnego typu przed-
sięwzięcia, a rok 2016 ma być pod tym 
względem rekordowy – planowane jest 
uruchomienie ponad 150 naborów – 
mówi Cezary Przybylski, marszałek wo-
jewództwa dolnośląskiego. 

Jakie konkursy ogłosimy 
jeszcze w tym roku?

Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Zapo-
znaj się z tematyką naborów w 2016 r.

Kto może złożyć wniosek  
o dofinansowanie?
Uprawnionych do ubiegania się o dofinanso-
wanie z programu regionalnego dla naszego 
województwa jest wiele grup wnioskodaw-
ców, m.in.:

 samorządy, 
 organizacje pozarządowe, 
 uczelnie, 
 przedsiębiorcy, 
 uzdrowiska, 
 instytucje kultury, 
 podmioty lecznicze, 
 Instytucje Otoczenia Biznesu, 
 domy pomocy społecznej.

Jak można wykorzystać środki 
unijne?
Pieniądze z programu regionalnego można 
przeznaczyć m.in. na:

 rozwój przedsiębiorczości, 
 termomodernizację budynków, 
 aktywizację osób zagrożonych wyklucze-

niem społecznym, 
 poprawę warunków nauki dzieci i młodzieży, 
 odnowienie zabytków, 
 ochronę środowiska naturalnego i bioróż-

norodności, 
 inwestycje w infrastrukturę społeczną, 
 modernizację dróg, 
 zakup niskoemisyjnych autobusów i pociągów.

Stawiamy na biznes i dbamy 
o ochronę środowiska
Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO 
WD) jest jednym z szesnastu programów 
regionalnych, zarządzanych przez samorzą-
dy województw. Program składa się z 11 osi 
priorytetowych, w tym 7 współfinansowa-
nych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego (1 mld 618,9 mln euro) i 4 z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego (554,4 
mln euro). Najwięcej pieniędzy zostanie 
przeznaczonych na rozwój firm, gospodarkę 
niskoemisyjną oraz transport.

Dwa razy więcej pieniędzy z Unii   
dla Dolnego Śląska

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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POSZERZAMY

NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ NR I NAZWA DZIAŁANIA

1. PRZEDSIĘBIORSTWA 
I INNOWACJE

1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego 
uczelni i jednostek naukowych

1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

1.3 Rozwój przedsiębiorczości

1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

3. GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA

3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł 
odnawialnych

3.3 Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

3.5 Wysokosprawna kogeneracja

4. ŚRODOWISKO 
I ZASOBY

4.1 Gospodarka odpadami

4.2 Gospodarka wodno-ściekowa

4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

4.5 Bezpieczeństwo

5. TRANSPORT 5.2 System transportu kolejowego 

6. INFRASTRUKTURA 
SPÓJNOŚCI 
SPOŁECZNEJ

6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

8. RYNEK PRACY 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

9. WŁĄCZENIE 
SPOŁECZNE

9.1 Aktywna integracja

9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych

10. EDUKACJA 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej   
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Wszystkie wymienione terminy obowiązują na dzień 19.07.2016 r.  

 
Aktualny harmonogram naborów znajduje się na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Zobacz 
ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.



W październiku ruszą konkursy dla in-
stytucji (grantodawców), które w for-
mie grantów będą przyznawały wspar-
cie finansowe  przedsiębiorcom na 
określone rodzaje inwestycji.  

Działanie 1.2 Innowacyjne 
przedsiębiorstwa 

Na co: 
• na usługi badawczo-rozwojowe dotyczące 
wdrożenia lub rozwoju produktu lub techno-
logii
• na audyt technologiczny – zdiagnozowanie 
potrzeb badawczych i technologicznych oraz 
pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożenio-
wych. 
• na konsultacje i doradztwo 

Kto może składać wnioski:
• jednostki samorządu terytorialnego 
• Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym 
organizacje pozarządowe

Kto skorzysta: 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Kiedy:
Ogłoszenie konkursu – 17 października 2016
Przyjmowanie wniosków od 18 listopada 2016

Działanie 1.3 Rozwój 
przedsiębiorczości

Na co:
Na działania doradcze dotyczące m.in.:
• wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy, np. 
opracowanie biznesplanu czy strategii rozwoju

• uzyskiwania i odnawiania certyfikatów 
• doskonalenia systemów zarządzana jakością 
i zarządzania środowiskowego
• wykorzystywania zaawansowanych techno-
logii informatycznych 
• pomocy w pozyskaniu finansów i inwestora

Kto może składać wnioski:
• Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)
• lokalne grupy działania (LGD)

Kto skorzysta: 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Kiedy:
Ogłoszenie konkursu – 17 października 2016
Przyjmowanie wniosków od 25 listopada 2016

ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI 
INNOWACYJNEJ ORAZ DORADZTWO 
ponad 72 mln zł 

Na co przeznaczymy środki unijne z programu regionalnego w najbliższym czasie:

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  
ponad 84 mln zł 

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI  
I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  
ponad 29 mln zł 

O ile wydatki na transport, rozwój dol-
nośląskich firm czy e-usługi publiczne 
ponoszone były już w poprzednim 
okresie programowania, ta oś priory-
tetowa jest nowym rozwiązaniem. Łą-
czy ze sobą inwestycje infrastruktural-
ne z przedsięwzięciami społecznymi. 

Działanie 6.1 Inwestycje 
w infrastrukturę społeczną 

Na co: 
•  remont, przebudowę i wyposażenie zde-
gradowanych budynków, by stworzyć w nich 
mieszkania chronione, wspomagane i socjalne

• budowę, remont, przebudowę oraz wyposa-
żenie budynków, w których prowadzone będą 
zajęcia związane z aktywizacją społeczno- 
-zawodową 
• zmianę sposobu użytkowania, budowę, 
przebudowę, remont i wyposażenie domów 
pomocy społecznej oraz placówek zapewnia-
jących całodobową opiekę osobom niepełno-
sprawnym, przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku

 

Kto może składać wnioski:
• samorządy
• domy pomocy społecznej
• podmioty prowadzące rodzinne domy po-
mocy

• ośrodki i placówki wsparcia dziennego
• organizacje pozarządowe
• kościoły, związki wyznaniowe

Kto skorzysta: 
wychowankowie domów dziecka, niepeł-
nosprawni, seniorzy, osoby chcące znaleźć 
zatrudnienie 

Kiedy:
Ogłoszenie konkursu – 30 września 2016  
i 7 października 2016
Przyjmowanie wniosków od 31 października 
oraz od 9 i 30 listopada 2016

Działanie 3.1 Produkcja 
i dystrybucja energii ze źródeł 
odnawialnych 

Na co: 
• na projekty  dotyczące produkcji energii elek-
trycznej i/lub cieplnej polegające na budowie  
mikroinstalacji  służących wytwarzaniu energii 
z OZE (odnawialne źródła energii).

Wsparcie będzie udzielane w postaci 
grantów, czyli dofinansowanie zosta-
nie przekazane wnioskodawcom takim 
jak np. gminy czy organizacje pozarzą-
dowe, które zrefundują mieszkańcom 
gminy konkretne wydatki na inwesty-
cje związane z produkcją energii ze źró-
deł odnawialnych (np. solary, fotowol-
taika, mikrobiogazownie).

Kto może składać wnioski:
• samorządy
• jednostki sektora finansów publicznych
• organizacje pozarządowe

Kto skorzysta: 
mieszkańcy Dolnego Śląska

Kiedy:
Ogłoszenie konkursu – 30 września 2016
Przyjmowanie wniosków od 2 listopada 2016 

Działanie 10.4 Dostosowanie 
systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego do potrzeb rynku 
pracy

Na co: 
• kształcenie dorosłych zainteresowanych 
podniesieniem kwalifikacji zawodowych z wła-
snej inicjatywy
• organizację form kształcenia ustawicznego 
(m.in. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy 
umiejętności zawodowych) we współpracy 
z pracodawcami

W ciągu najbliższych lat ponad 150 
mln euro zostanie wykorzystane na 
niwelowanie deficytów i barier edu-
kacyjnych oraz podniesienie kompe-
tencji i umiejętności przedszkolaków, 
uczniów i osób dorosłych, w szczegól-
ności tych o niskich kwalifikacjach oraz 
po 50. roku życia. Wszystko po to, by 
w przyszłości mieli większe szanse na 
znalezienie zatrudnienia.

Kto może składać wnioski:
• samorządy
• organy sprawujące pieczę nad publicznymi 
i niepublicznymi szkołami prowadzącymi 
kształcenie zawodowe 

• placówki kształcenia ustawicznego
• ośrodki dokształcania i szkolenia zawodo-
wego
• instytucje szkoleniowe 
• osoby prowadzące działalność gospodarczą

Kto skorzysta: 
osoby dorosłe w szczególności osoby o niskich 
kwalifikacjach, osoby po 50. roku życia oraz 
osoby z terenów wiejskich

Kiedy:
Ogłoszenie konkursu – 30 czerwca 2016
Przyjmowanie wniosków od 1 sierpnia 2016 
do 16 sierpnia 2016

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH   
ponad 34 mln zł 


