
Lp. Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Planowany termin rozpoczęcia 

naborów (składania wniosków) – 

określony kwartałami

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie
Instytucja ogłaszająca 

konkurs
Dodatkowe informacje

1.
Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa - 

Poddziałanie 1.2.1 - konkursy horyzontalne
I kwartał 1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R DIP

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to: I kw. 2020. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

2.
Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa - 

Poddziałanie 1.2.1 - konkursy horyzontalne
I kwartał 1.2.B Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw DIP

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to: I kw. 2020. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

3.
Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa - 

Poddziałanie 1.2.2 - ZIT WrOF
I kwartał 1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

DIP

ZIT WrOF

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to: I kw. 2020. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.?

4.
Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa - 

Poddziałanie 1.2.2 - ZIT WrOF
I kwartał 1.2.B Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw

DIP

ZIT WrOF

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to: I kw. 2020. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

5.
Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa - 

Poddziałanie 1.2.1 - konkursy horyzontalne
II kwartał

1.2 D Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu.  Projekty w zakresie 

uzupełnienia infrastruktury B+R - IOB. 
DIP

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to: III kw. 2020. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

6.
Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa - 

Poddziałanie 1.2.2 - ZIT WrOF
II kwartał jw.

DIP

ZIT WrOF

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to: III kw. 2020. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

7.
Działanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości - 

Poddziałanie 1.3.2 - ZIT WrOF
IV kwartał

1.3.A Przygotowanie terenów inwestycyjnych

1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców:

- budowa / rozbudowa / przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu 

przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne 

itp.);

- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

DIP

ZIT WrOF

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to: II kw. 2021. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

8.
Działanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości - 

Poddziałanie 1.3.3 - ZIT AJ
IV kwartał

1.3.A Przygotowanie terenów inwestycyjnych

1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców:

- budowa / rozbudowa / przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu 

przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne 

itp.);

- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

DIP

ZIT AJ

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to: II kw. 2021. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

                                                                                          Załącznik do Uchwały nr 3989/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. Plan naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  na 2018 rok



9.
Działanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości - 

Poddziałanie 1.3.4 - ZIT AW
IV kwartał

1.3.A Przygotowanie terenów inwestycyjnych

1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców:

- budowa / rozbudowa / przebudowa infrastruktury, wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu 

przeznaczonego pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne 

itp.);

- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

ZIT AW

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to: II kw. 2021. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

10.
Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1 - horyzontalne
IV kwartał

1.4.B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz 

zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne:

a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,

b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-

procesowych przedsiębiorstw

DIP

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to: II kw. 2021. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

11.
Działanie 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP 

Poddziałanie nr 1.5.1 konkursy horyzontalne
III kwartał

1.5 B  Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. 

uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających między innymi z Działania 1.2 

(wdrożenie  wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa).

DIP

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:I kw. 2020. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

12.
Działanie 2.1 E-usługi publiczne

 Poddziałanie 2.1.2 - ZIT WrOF
IV kwartał

2.1.A Tworzenie lub rozwój (poprawa e-dojrzałości) e-usług publicznych (A2B, A2C):

a) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury;

b) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, 

np. GIS;

c) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego;

d) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia;

e) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji.

2.1.B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla 

funkcjonowania e-usług publicznych. Elementem przedsięwzięcia może być tworzenie lub rozwój e-usług 

publicznych (A2B, A2C):

a) urzędów administracji samorządowej

2.1.C Przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych: 

a) Projekty z zakresu digitalizacji zasobów 

i treści publicznych, np. kulturowych, naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego i 

lokalnego służące zapewnieniu powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących 

w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego.

b) Projekty służące zapewnieniu powszechnego otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących 

w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego.

c) Projekty dotyczące stworzenia lub wdrożenia nowych e-usług służących zwiększeniu uczestnictwa 

mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie (open government), w 

tym także takie, które wykorzystują informacje sektora publicznego i/lub inne, istniejące e-usługi

ZIT WrOF

IZ RPO WD

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:III kw. 2021. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

13.
Działanie 2.1 E-usługi publiczne

 Poddziałanie 2.1.3 ZIT AJ
IV kwartał jw.

ZIT AJ

IZ RPO WD

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:III kw. 2021. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

14. Dzialanie 3.4 Podziałanie 3.4.2 - ZIT WrOF III kwartał

3.4 A b) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R, 

zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet

3.4 A c) Inwestycje związane z systemami zarządzania ruchem i energią

3.4 A d) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. drogi rowerowe, 

ciągi piesze

IZ RPO WD

ZIT WrOF

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:III kw. 2021. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.



15.
Działanie 4.2 Gospodarka wodno - ściekowa                                             

Poddziałanie 4.2.4 ZIT AW
II kwartał

4.2.A Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji zbiorczych systemów 

odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym 

Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) - od 2 do 10 tys. RLM, w tym:                                                       

• sieci kanalizacji sanitarne;                                                                                                                                                                             

• oczyszczalnie ścieków;                                                                                                                                                                                                 

• inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych 

(innego niż składowanie) – jako element projektu;                                                                                                                          

• inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako element 

projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę wodno-ściekową – do 15% wydatków 

kwalifikowalnych – inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę 

i poboru wody, w tym:                                                                                                                                                                                   

• sieci wodociągowe;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• stacje uzdatniania wody;                                                                                                                                                                                                        

• zbiorniki umożliwiające pozyskiwanie wody pitnej;                                                                                                                 

• urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody.

ZIT AW

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:III kw. 2021. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

16. Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.2 - ZIT WrOF II kwartał

4.5.C Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi 

zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód 

opadowych, w tym:

• systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/ modernizacja sieci kanalizacji deszczowej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą

IZ RPO

ZIT WROF

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:II kw. 2021. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

17.
Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Poddziałanie 6.1.3 - ZIT AJ
III kwartał

6.1.D  Remont, przebudowę i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji 

na mieszkania chronione, wpomagane i treningowe skierowane w szczególności dla osób opuszczających 

pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze

6.1.E Remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji 

na mieszkania socjalne

IZ RPO

ZIT AJ

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:IV kw. 2020. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

18.

Działanie 7.2 Inwestycje w edukację 

ponadgimnazjalną, w tym zawodową 

Poddziałanie 7.2.2 - ZIT WROF

IV kwartał

7.2.A Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie 

zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę lub 

adaptację (w tym także zakup wyposażenia) placówek i szkół ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych i 

specjalnych

7.2.B Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, 

zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych

7.2.C Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do 

wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, 

uczniów szczególnie uzdolnionych

7.2.D Przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia 

zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska 

pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp.

7.2.E Przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu

IZ RPO

ZIT WROF

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:III kw. 2021. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.



19.

Działanie 7.2 Inwestycje w edukację 

ponadgimnazjalną, w tym zawodową 

Poddziałanie 7.2.3 - ZIT AJ

IV kwartał

7.2.A Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie 

zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę lub 

adaptację (w tym także zakup wyposażenia) placówek i szkół ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych i 

specjalnych

7.2.B Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, 

zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych

7.2.C Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do 

wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, 

uczniów szczególnie uzdolnionych

7.2.D Przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia 

zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska 

pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp.

7.2.E Przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu

IZ RPO

ZIT AJ

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:III kw. 2021. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

20. Działanie 8.2 - horyzontalne I kwartał 8.2.A - 8.2.E - projekty z zakresu aktywizacji zawodowej DWUP

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:IV kw. 2020. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

21.
Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i 

prywatnego Poddziałanie 8.4.1 - horyzontalne
I kwartał

8.4.A. 

Aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie 

kosztów opieki w tym:

- tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami w istniejących lub nowotworzonych formach opieki przewidzianych ustawą;

- dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

- sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub 

niani;

- sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna;

- aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3 (realizowana wyłącznie jako element projektu z zakresu 

sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani). 

DWUP

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:III kw. 2020. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

22.
Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności 

przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP 
III kwartał

8.6.A. 

Wzrost konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi 

realizowane w ramach Rejestru Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego 

pracowników, w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru 

działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej. 

Ze wsparcia w ramach działania wyłączone jest finansowanie seminariów i konferencji.

DWUP

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:IV kw. 2020. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

23. Poddziałanie 9.1.1 - horyzontalne II kwartał

9.1.A (pierwszy typ operacji):  

kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z 

wykorzystaniem usług aktywnej integracji 

DWUP

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:I kw. 2021. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

24. Poddziałanie 9.1.1 - horyzontalne III kwartał

9.1.A (drugi typ operacji): 

Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym

9.1.C Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ 

DWUP

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:IV kw. 2022. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

25. Poddziałanie 9.1.1 - horyzontalne II kwartał

9.1.B Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa 

dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, 

Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i ich rodzin

DWUP

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:II kw. 2021. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.



26. Poddziałanie 9.2.1 - horyzontalne I kwartał 9.2.B  Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej DWUP

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:III kw. 2022. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

27. Działanie 9.4 - horyzontalne IV kwartał

9.4.A. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych realizowane w sposób 

komplementarny w ramach trzech modułów: 1) Usług animacji i inkubacji lokalnej, 2) Usług rozwoju 

ekonomii społecznej, 3) Usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych. 

DWUP

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:IV kw. 2022. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

28. Działanie 10.1.3 - ZIT AJ IV kwartał

10.1.A Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej 

10.1.B Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia  wyrównujące 

stwierdzone deficyty oraz zwiększające szanse edukacyjne  

10.1.C Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania 

przedszkolnego

IZ RPO WD                          

ZIT AJ

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:III kw. 2020. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

29. Działanie 10.1.4 - ZIT AW IV kwartał jw.
IZ RPO WD                          

ZIT AW

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:III kw. 2020. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

30. Działanie 10.2.1 - horyzontalne i OSI I kwartał

10.2.A Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy 

10.2.B Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego

10.2.C Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

10.2.D Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

tym wsparcie ucznia młodszego

10.2.E Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów

10.2.F Rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-

zawodowym

10.2.G Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji 

kluczowych uczniów

10.2.H Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania 

narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną

IZ RPO WD

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:III kw. 2020. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

31. Działanie 10.2.2 - ZIT WrOF II kwartał jw.
IZ RPO WD                          

ZIT WrOF

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:III kw. 2020. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

32. Działanie 10.2.3 - ZIT AJ II kwartał jw.
IZ RPO WD                           

ZIT AJ

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:III kw. 2020. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.

33. Działanie 10.2.4 - ZIT AW II kwartał jw.
IZ RPO WD                                    

ZIT AW

Przewidywana data złożenia końcowego 

wniosku o płatność to:III kw. 2020. 

Szczegółowa informacja na temat okresu 

realizacji projektu zostanie podana w 

regulaminie konkursu.


