
 

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 1298/15 

Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 29 września 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 
naborów2 

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach konkursu – 

kwota 
dofinansowania 
publicznego w 

złotówkach 

Instytucja ogłaszająca 
konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

1. GOSPODARKA WIEDZY  

1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki Działanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach  

1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

1.2.3 Bony na innowacje  IV kw. 2015 
A. mały bon 
B. duży bon 

3 329 960,00 zł 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości  

  

1.3 Małopolskie centra innowacji. Działanie nie będzie realizowane w 2015 roku. W ramach działania część projektów będzie realizowana w trybie pozakonkursowym. 

2. CYFROWA MAŁOPOLSKA  

2.1 E-administracja i otwarte zasoby  

                                                           
1
 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. 

2 
Rozumiany jako rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie 

http://www.rpo.malopolska.pl/
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2.1.1 Elektroniczna administracja 

IV 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  

  

W ramach poddziałania część projektów będzie realizowana w trybie pozakonkursowym. 

2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. W ramach poddziałania część projektów będzie realizowana w trybie pozakonkursowym 

2.1.3 E-usługi w edukacji Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. W ramach poddziałania część projektów będzie realizowana w trybie pozakonkursowym. 

2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Działanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA    

3.1 Strefy aktywności gospodarczej  

3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej - ZIT Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej - SPR Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz 
potencjał IOB 

Działanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki  

3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski  IV 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  

  

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich 
MŚP 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP  

3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP - wczesna 
faza rozwoju  

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP - powyżej 24 
m-cy  

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

3.4.3 Dotacje dla MŚP - wczesna faza rozwoju  Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

3.4.4 Dotacje dla MŚP Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

3.4.5  Bony na doradztwo Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA     

4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 

 

4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 
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4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze 
źródeł odnawialnych 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

4.2 Eko-Przedsiębiorstwa Działanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

4.3 Poprawa efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym i mieszkaniowym 

 

4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej – ZIT 

Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej – SPR 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

4.3.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej – inwestycje 
regionalne 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

4.3.4 Kompleksowa modernizacja budynków 
wielorodzinnych mieszkaniowych - instrument 
finansowy 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza  

4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji - ZIT Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa 
stałe) - SPR 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

4.5 Zrównoważony transport miejski  

4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

5. OCHRONA ŚRODOWISKA      

5.1 Adaptacja do zmian klimatu  

5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych IV 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 

  

5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami      

5.2.1 Gospodarka odpadami -ZIT Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

5.3 Ochrona zasobów wodnych  

5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - ZIT Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

6. DZIEDZICTWO REGIONALNE    

6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego  

6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 
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http://www.rpo.malopolska.pl/


6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych  Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie 
dziedzictwa kulturowego 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

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  

  

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Typ D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej nie będzie realizowany w 2015 roku.  

6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - 
SPR 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne 
otoczenia zbiorników wodnych 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA    

7.1 Infrastruktura drogowa  

7.1.1 Drogi regionalne III 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  

  

7.1.2 Drogi subregionalne -ZIT Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

7.1.3 Drogi subregionalne -SPR Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

7.2 Transport kolejowy  

7.2.1 Tabor kolejowy Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

7.2.2 Linie kolejowe Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

7.2.3 Regionalny transport kolejowy Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

8. RYNEK PRACY    

8.1 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP Działanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

8.2 Aktywizacja zawodowa  IV kw. 2015 

A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy  
B. realizacja ukierunkowanych schematów mobilności 
transnarodowej EURES 

75 124 411,40 zł* 
Wojewódzki Urząd 
Pracy 
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8.3 Wsparcie na zakładanie działalności 
gospodarczej 

 

8.3.1  Wsparcie na zakładanie działalności 
gospodarczej w formie dotacji 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

8.3.2 Wsparcie na zakładanie działalności 
gospodarczej w tym w formie instrumentów 
zwrotnych 

Podziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian  

8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

8.4.2 Adaptacja do zmian IV kw. 2015 
A. opracowanie i wdrażanie kompleksowych programów 
typu outplacement 

17 936 001,00 zł* 
Wojewódzki Urząd 
Pracy  

  

8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego 
z prywatnym 

Działanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności 
zawodowej 

 

8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania 
pracowników i wsparcie dla pracodawców 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

8.6.2 Programy zdrowotne Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE  

9.1 Aktywna integracja  

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  

  

9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe  Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja 
kryzysowa - ZIT 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja 
kryzysowa - SPR 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Działanie nie będzie realizowane w 2015 roku. W ramach działania część projektów będzie realizowana w trybie pozakonkursowym. 

10. WIEDZA I KOMPETENCJE  

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego  

10.1.1 Wychowanie przedszkolne - ZIT Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. W ramach poddziałania część projektów będzie realizowana w trybie pozakonkursowym. 
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10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. W ramach poddziałania część projektów będzie realizowana w trybie pozakonkursowym. 

10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku.  

10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna 
IV kw. 2015 B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa 8 056 255,00 zł* 

Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości  

  

W ramach poddziałania część projektów będzie realizowana w trybie pozakonkursowym. 

10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. W ramach poddziałania część projektów będzie realizowana w trybie pozakonkursowym. 

10.2 Rozwój kształcenia zawodowego  

10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego 
uczniów 

Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób 
dorosłych 

Działanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI 
REGIONALNEJ      

 

11.1 Rewitalizacja miast  

11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich 
w regionie 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

11.2 Odnowa obszarów wiejskich Działanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski Działanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Działanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  

12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia  

12.1.1. Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia 
w regionie 

Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu 
subregionalnym - SPR 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. 

12.1.4. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu 
subregionalnym - ZIT 

Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

12.2 Infrastruktura edukacyjna  Działanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

13. POMOC TECHNICZNA  

13.1 Wsparcie realizacji RPO WM Działanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

 
* Kwota obejmuje dofinansowanie EFRR/EFS oraz współfinansowanie BP 
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