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Wykaz zmian w Harmonogramie naboru wniosków w trybie 
konkursowym o dofinansowanie na rok 2017 

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. 
 


