
UCHWAŁA NR  4285/V/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
z dnia 19 września 2017 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 2542/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 

27 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie 
    w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2017 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 125 ust. 
1 i ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20.12.2013 r. z późn. zm.), 
art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.   
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014 –2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), uchwala się 
co następuje:  
 

§ 1.  W uchwale nr 2542/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 
2016 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 
konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2017, załącznik otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się członkowi zarządu województwa 
dolnośląskiego właściwemu do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego. 
 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
  



 

 

UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały  
  nr 2542/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
(Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2017 

 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, która powoduje 
konieczność zmiany kryteriów wyboru projektów oraz dostosowania zapisów regulaminu 
konkursów do nowych przepisów, wprowadzono następujące zmiany do harmonogramu 
naborów: 

Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej 
Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów    

 
Zmiana terminu ogłoszenia konkursu dla poddziałania 6.3.2 z dnia 27 października br. na 14 
listopada 2017 r. oraz planowany termin rozpoczęcia składania wniosków z 8 grudnia br. na 
19 grudnia 2017 r. 
 

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne 
Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych 

 
Zmiana terminu ogłoszenia konkursów dla poddziałania 9.2.1. typ projektów A Usługi 
asystenckie i opiekuńcze z dnia 28 sierpnia br. na 12 października br. oraz planowany termin 
rozpoczęcia składania wniosków z 9 października br. na 14 listopada 2017 r. Konkurs nie 
został ogłoszony we wcześniejszym terminie ze względu na wejście w życie wytycznych w 
zakresie kwalifikowania wydatków.  

 
Oś priorytetowa 10 Edukacja 

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

 
Zmiana terminu ogłoszenia konkursów z dnia 4 października br. na 26 października 2017 r. 
oraz planowany termin rozpoczęcia składania wniosków z 6 listopada br. na 28 listopada 
2017 r. następujących typów projektów: 
10.4.1.A Staże, praktyki zawodowe 
10.4.1.B Kształcenie i szkolenie w zawodach 
10.4.1.C Działania przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych 
10.4.1.D Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla nauczycieli  
10.4.1.E Przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe  
10.4.1.G Podwyższanie kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy  
10.4.1.H Podwyższanie kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu 
 



 

 

Zmiana terminu ogłoszenia konkursu z dnia z dnia 29 września br. na 12 października 2017 r. 
oraz planowany termin rozpoczęcia składania wniosków z 30 października br. na 14 listopada 
2017 r. dla poddziałania: 
10.4.1.F  Kształcenie osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę 
podniesienia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, 
organizowanych we współpracy z pracodawcami. 
 
 


