
HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W TRYBIE KONKUSOWYM DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
 WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 NA 2017 ROK 

NR NAZWA DZIAŁANIA / PRZYKŁADY TYPÓW PROJEKTÓW I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych a 

(Wsparcie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych jako regionalne inte-
ligentne specjalizacje polegające na: budowie, rozbudowie i/lub adaptacji obiektów pod infrastrukturę B+R; zakupie 
i/lub modernizacji infrastruktury badawczej zgodnej z definicją określoną w art. 2 pkt 91 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. ) 

     X       

1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw 
(Typ 1: wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w po-
staci  i: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. 
Typ 2: prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje 
w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) 

  X      X    

1.2.2 Współpraca biznesu z nauką 
(schemat A: instrument polegający na finansowaniu dotacyjnym projektów mających na celu zakup usług B+R oraz 
usług doradczych związanych z B+R; schemat B: dotacje przeznaczone na rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie 
oferowanych i wykorzystywanych produktów/usług/ technologii; schemat C: dofinansowanie dużych przedsięwzięć 
badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie) 

  X          

1.3.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
(nowe miejsca przedszkolne, dofinansowanie edukacji przedszkolnej, wspieranie kompetencji kluczowych dzieci – 
języki obce, kreatywność itp.) 

     X       

1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju Schemat A 
(wsparcie skierowane do firm MŚP; dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej; wypracowanie modelu bizneso-
wego, ukierunkowanie produktu) 

        X    

1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju Schemat B 
 (wsparcie skierowane do MŚP; wsparcie kapitałowe, opieki doradczej, mentorskiej, szkoleniowej; wydatki przezna-
czone na rozbudowę, modernizację istniejącej infrastr., sprzętu itp.; nabycie środków trwałych, wartości niematerial-
nych i prawnych) 

         X   

1.3.4 Tereny inwestycyjne 
(utworzenie nowych bądź dostosowanie istniejących terenów; infrastruktura wodno - kanalizacyjna, telekomunika-
cyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza, infrastr. drogowa, wew. infrastr. kolejowa; nadawanie nowych funkcji 
gospodarczych) 

 X           

1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu 
(Schemat A – wsparcie doradcze, szkoleniowe podmiotów wspier. przedsiębiorczość 
Schemat B – przygotowanie i świadczenie usług służących podniesieniu innowacyjności firm) 

   X         

1.4.2 Pakietowanie produktów i usług Schemat B 
(wsparcie realizowane przez co najmniej dwa MŚP; pakietowanie produktów i usług; dofinansowanie działań promo-
cyjnych i informacyjnych )  

   X         

1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP 
(wsparcie projektów MŚP polegających na zwiększeniu udziału technologii inf. – komunik. prowadzące do  obniżenia 
kosztów działalności gospod.;usprawniania kontaktów z klientem; działania inf. – promoc. dot. nowych rozwiązań 

  X          

1.4.4 Internacjonalizacja MŚP 
(Projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb interna-
cjonalizacji.; projekty obejmują wydatki związane z dost. m.in. procesów/ produktów/usług/systemu dystrybucji, itp. 
do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz 
nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy) 

   X         

1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R 
(wsparcie skierowane na wdrożenie innowacji produktowej/ procesowej ;wprowadzenie nowych rozwiązań organi-
zacyjnych i marketingowych; preferowane prace badawczo – rozwojowe) 

  X          

 
 
 



1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu 
(tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo – usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu 
poprzez dostosowanie procesu produkcyjnego/technologii do produkowania wg trad. receptur, zmiany marketingo-
we, remont/przebudowa zabytków, odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/usług charakterystycznych dla 
regionu 

  X          

2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
(nowe miejsca przedszkolne, dofinansowanie edukacji przedszkolnej, wspieranie kompetencji kluczowych dzieci – 
języki obce, kreatywność itp.) 

  X      X    

2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - pro-
jekty konkursowe 
(kształcenie kompetencji kluczowych – matematyczno-przyrodniczych, ICT, języki, rozwijanie kompetencji informa-
tycznych, specjalne potrzeby edukacyjne) 

           X 

2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - pro-
jekty ZIT bis Elbląg 
(Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych 
oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym zapewnienie 
zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; tworzenie warunków dla nau-
czania opartego na metodzie eksperymentu) 

     X       

2.3.2 
Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych 
(Kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych) 

     X       

2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe 
(współpraca szkół i placówek zawodowych z pracodawcami, przedsiębiorcami: 
I model – UCZEŃ – staże, praktyki, uzupełnianie kwalif., dodatkowe umiejętności 
II model  - NAUCZYCIEL – doskonalenie umiejętności, kwalifikacji, kursy, szkolenia 
 

 X           

2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego 
(tworzenie / rozwój branżowych centrów kształcenia zawodowego -> konkurs dedykowany rozwojowi określonych 
branż: żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo, ekonomia wody, produkcja i obsługa specjalistycznych ma-
szyn i urządzeń) 

     X       

 

NR NAZWA DZIAŁANIA / PRZYKŁADY TYPÓW PROJEKTÓW I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
3.1 E-zdrowie 

Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 
(budowa systemów informacji przestrzennej, elektroniczne zarządzanie zasobami informacji sektora publicznego, e –
administracja;) 

  X   X       

3.2 E-zdrowie 
(Tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia, cyfryzacja dokumentacji medycznej, systemu udostępniania zasobów 
cyfrowych + szkolenia) 

    X        

4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 
(infrastruktura do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej, sieci dystrybucyjne) 

  X          

4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP 
(modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych, instalacji technicznych, zastosowanie energooszczędnych technologii 
produkcji,  instalacje odzysku energii) 

  X          

4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych 
(ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi, oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, OZE 
w budynkach, audyt energetyczny) 

 X           

4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) 
(budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego, zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru, wymia-
na oświetlenia na energooszczędne, wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem, działania informujące 
promujące transport zbiorowy) 

     X       

 



4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii 
(budowa i przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła) 

  X          

5.1 Gospodarka odpadowa 
(systemy gosp. Odpadami, instalacje do unieszkodliwiania i/lub odzysku odpadów) 

  X          

5.2 Gospodarka wodno-ściekowa 
(oczyszczalnie ścieków komunalnych, gospodarka osadami ściekowymi, systemy kanalizacji sanitarnej, systemy zao-
patrzenia w wodę) 

 X           

5.3 Ochrona różnorodności biologicznej 
(wyposażenie parków i rezerwatów, placówki ekoedukacyjne, ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk, ochrona 
różnorodności biologicznej, rekultywacja jezior) 

  X          

5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur 
(wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych) 

    X        

6.1.1 Dziedzictwo kulturowe 
( renowacja, adaptacja, zabezpieczanie obiektów dziedzictwa kulturowego, projekty zachowujące walory architekto-
niczno – krajobrazowe) 

 X           

6.1.2 Instytucje kultury 
(rozbudowa, modernizacja instytucji kultury, wsparcie punktów informacji kulturalnej, miejsc promocji kultury, inwe-
stycje w aplikacje i usługi teleinformatyczne) 

       X     

6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa 
(rozwój publicznie dostępnej podstawowej infrastruktury uzdrowiskowej) 

    X        

6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów 
(zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne: mała infrastruktura żeglarska, ścieżki rowerowe, 
rozwój camperowisk, ścieżki dydaktyczne, szkółki żeglarskie itd.) 

        X    

 

NR NAZWA DZIAŁANIA / PRZYKŁADY TYPÓW PROJEKTÓW I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
9.2 Infrastruktura socjalna 

(infrastruktura na rzecz integracji społecznej, kluby integracji, centra integracji, zakładów aktywności zawodowej) 
    X        

9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego 
(inwestycje w szkolnictwo zawodowe – rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury, wyposażenie w pomoce 
dydaktyczne i narzędzia TIK) 

      
X 

      

9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych 
(inwestycje w szkolnictwo wyższe – wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów do prowadzenia działalności 
dydaktycznej, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, adaptację, remont istniejącej infrastruktury) 

      
 

    
X 

  

9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje - Schemat A 
(inwestycje w naukę – budowa obiektów naukowych, montaż stanowisk, nauczanie eksperymentalne, pobudzanie 
zainteresowaniem przed. matematyczno –przyrodniczymi, ICT, językami obcymi, organizowanie pikników, pokazów 
naukowych, seminaria) 

      

X 

     

9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej 
(inwestycje w kształcenie związane z poprawą nauczania nauk ścisłych, matematyczno-przyrodniczych, ICT itp. wypo-
sażenie pracowni, sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, inwestycje służące realizacji zajęć 
sportowych, zakup sprzętu uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ) 

  

X 

    
 

     

9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej 
(inwestycje w infrastrukturę edukacji przedszkolnej – budowa nowych obiektów, zakupienie niezbędnego sprzętu, 
rozbudowa, przebudowa, remont  istniejących budynków w celu dostosowania ich do edukacji przedszkolnej) 

   
X 

        

10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia 
(pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, zdobywanie/podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadcze-
nia zawodowego,  zatrudnienie wspomagane) 

 X           

10.3 Rozwój samozatrudnienia 
(wparcie finansowe,  doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej) 

        X    

10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 
(wspieranie opieki nad dziećmi do 3 roku życia, aktywizacji zawodowej osób wchodzących bądź powracających na 
rynek pracy po urlopach mac., rodz. oraz wychow.) 

    X        



 
 
 
 

10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe 
(wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakła-
du pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu). 

        X    

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się 
(profilaktyka w zakresie raka jelita grubego) 

  X          

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się 
(profilaktyka w zakresie raka piersi) 

  X          

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się 
(profilaktyka w zakresie boleriozy i kleszczowego zapalenia mózgu) 

     X       

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się 
(opracowanie i/lub wdrażanie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej) 

        X    

11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym -  projek-
ty konkursowe 
(wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym: 
a) społeczna – zajęcia, poradnictwo, treningi, wsparcie indywidualne lub grupowe 
b) zawodowa – aktywizacja zawodowa, staże, praktyki zawodowe, zajęcia w CIS, poradnictwa, wsparcie indywidualne 
oraz grupowe 
c) edukacyjna – zajęcia, kursy, szkolenia zawodowe, uzupełniane wykształcenia 
d) zdrowotna – program korekcyjno-edukacyjny, finansowanie badań lekarskich) 

 X  X     X    

11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe 
(Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy  - w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupeł-
nianie interwencji krajowej). 

        X    

11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe 
(Opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji 
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. 

           X 

11.2.3 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe 
(usługi integ.-aktywizacyjne na rzecz rodzin: poradnictwo specjalistyczne, psychol., prawne i rodzinne, szkoła dla 
rodziców, zajęcia z wychowania bez przemocy, asystent rodziny, grupy wsparcia, warsztaty; integracja rodzin ze 
środowiskiem lokalnym) 

   X         

 


