
Załącznik nr 2 
 do Uchwały Nr 580/15 
 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 14  maja 2015 r. 
  

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2015 rok1 

 

Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach konkursu 

– kwota 
dofinansowania 
publicznego w 

złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Oś priorytetowa 1. GOSPODARKA WIEDZY 
Działanie 1.2 Badania i innowacje w 
przedsiębiorstwach  
Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje  

III kw. 2015 
A. mały bon 

B. duży bon 
3 329 960,00 zł Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości 

  

Oś priorytetowa 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA  

Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby 

Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja 

III kw. 2015 

A. e-usługi publiczne w administracji: usługi administracji 

dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C) 

B. usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) wspierające dla 

e-usług publicznych  

C. nowe rozwiązania IT w administracji, służące cyfryzacji 

procesów i procedur administracyjnych  

16 048 000,00 zł 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 

  

Oś priorytetowa 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA  

Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby 

Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji 

przestrzennej 

IV kw. 2015 A. regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych  163 547 998,00 zł* 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 

  

                                                           
1
 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. 
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach konkursu 

– kwota 
dofinansowania 
publicznego w 

złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Oś priorytetowa 3. PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA   

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej 

gospodarki 

Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza 

Małopolski  

III kw. 2015 

A.  promocja oferty gospodarczej regionu 

B.  wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki 

zewnętrzne 

C.  promocja innowacyjności 

D.  wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie 

9 027 000,00 zł 
Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości 

  

Oś priorytetowa 4. REGIONALNA POLITYKA 

ENERGETYCZNA    

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej 

w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym 

Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej – 

SPR 

IV kw. 2015 
A. kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej 
68 204 000,00 zł 

Zarząd Województwa 

Małopolskiego 

  
Oś priorytetowa 4. REGIONALNA POLITYKA 

ENERGETYCZNA    

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej 

w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym 

Poddziałanie 4.3.3 Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej – 

inwestycje regionalne 

IV kw. 2015 

A. kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej  

B. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz 

pasywnego 

14 042 000,00 zł 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach konkursu 

– kwota 
dofinansowania 
publicznego w 

złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Oś priorytetowa 5. OCHRONA ŚRODOWISKA     

Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu 

Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom 

żywiołowym 

IV kw. 2015 D. przeciwdziałanie ruchom masowym  18 054 000,00 zł 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 

  
Oś priorytetowa 5. OCHRONA ŚRODOWISKA     

Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu 

Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych 

III kw. 2015 

A. zakup sprzętu i urządzeń 

B. tworzenie i rozwijanie systemów monitorowania i 

ostrzegania przed klęskami żywiołowymi 

13 900 400,00 zł* 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 

  
Oś priorytetowa 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE   

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego 

Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami 

IV kw. 2015 

A. realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich, prac 

zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót 

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych 

131 687 998,00 zł* 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 

  

Oś priorytetowa 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE   

6.2 Ochrona różnorodności biologicznej 
III kw. 2015 

A. ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, 

zwierząt i grzybów 

B. rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej 

C. opracowywanie dokumentów planistycznych dla form 

ochrony przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja 

przyrodnicza gmin 

20 060 000,00 zł 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 

  
Oś priorytetowa 7. INFRASTRUKTURA 

TRANSPORTOWA   

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa 

Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne 

II kw. 2015 

A. budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 

B. nowoczesne systemy zarządzania ruchem i 

infrastrukturą 

87 266 095,00 zł* 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach konkursu 

– kwota 
dofinansowania 
publicznego w 

złotówkach 

Instytucja 
ogłaszająca konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Oś priorytetowa 7. INFRASTRUKTURA 

TRANSPORTOWA   

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa 

Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne -SPR 

IV kw. 2015 A. budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 94 123 526,00 zł 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 

  

Oś priorytetowa 8. RYNEK PRACY   

8.2 Aktywizacja zawodowa  
IV kw. 2015 

A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy  
75 124 411,00 zł* 

Wojewódzki Urząd 

Pracy 

  
Oś priorytetowa 8. RYNEK PRACY   

Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności 

gospodarczej 

Poddziałanie 8.3.1  Wsparcie na zakładanie 

działalności gospodarczej w formie dotacji 

IV kw. 2015 
A. kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności 

gospodarczej w formie dotacji 
104 607 000,00 zł* 

Wojewódzki Urząd 

Pracy 

  
Oś priorytetowa 8. RYNEK PRACY   

Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja 

do zmian 

Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora 

MŚP 

IV kw. 2015 

A. wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub 

kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego 

finansowania usług rozwojowych 

80 240 000,00 zł 
Wojewódzki Urząd 

Pracy 

  
Oś priorytetowa 8. RYNEK PRACY   

Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja 

do zmian 

Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian 

III kw. 2015 
A. opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów 

typu outplacement 
17 936 001,00 zł* 

Wojewódzki Urząd 

Pracy 
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Dodatkowe 
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Oś priorytetowa 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE  

Działanie 9.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty 

konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR 

III kw. 2015 

A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i 

powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe 

programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym oraz ich otoczenia 

79 571 336,00 zł 
Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości 

  

Oś priorytetowa 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE  

Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz 

interwencja kryzysowa - ZIT 

IV kw. 2015 

A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób 

niesamodzielnych 

B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek 

zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób 

niesamodzielnych 

C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków 

interwencji kryzysowej 

30 636 916,00 zł* 
Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości 

  

Oś priorytetowa 10. WIEDZA I KOMPETENCJE  

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego  

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach 

prowadzących kształcenie ogólne 

IV kw. 2015 

A. rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy 

B. działania związane z poradnictwem i doradztwem 

edukacyjno- zawodowym  

C. wsparcie dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

D. rozwój kompetencji i umiejętności  zawodowych i 

społecznych kadr wspieranych placówek 

42 494 330,00 zł* 
Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości 

  
Oś priorytetowa 10. WIEDZA I KOMPETENCJE  

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego  

Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna 

III kw. 2015 B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa 8 056 255,00 zł* 
Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości 
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Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 
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Instytucja 
ogłaszająca konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Oś priorytetowa 11. REWITALIZACJA 
PRZESTRZENI REGIONALNEJ      
11.2 Odnowa obszarów wiejskich 

IV kw. 2015 

A.  przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja 
obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele 
społeczne 
B. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego 
rewitalizowanych obszarów 
C. zagospodarowanie przestrzeni na cele publiczne lub 
społeczne 
D. modernizacje, renowacje budynków użyteczności 
publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną 
E. modernizacje, renowacje części wspólnych 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

109 858 000,00 zł* 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
  

 
* Kwota obejmuje dofinansowanie EFRR/EFS oraz współfinansowanie BP 
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