
UCHWAŁA NR 5898/V/2018 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr 4474/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

 z dnia 8 listopada 2017 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 2018 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913, 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 oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –
2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 
 

§ 1. W uchwale nr 4474/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 
listopada 2017 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 2018, 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 4474/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 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 2018 

 

W harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym                                  
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 
(Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018 przyjętego uchwałą nr 4474/V/17 Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. dokonano następujących zmian 
mających na celu sprawniejsze wdrażanie programu:  
 

OŚ PRIORYTETOWA 3 „GOSPODARKA NISKOEMISYJNA”  

Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym 

 
Poddziałanie 3.3.1 - OSI 

Zdecydowano o realizacji projektów wyłącznie w formule grantowej i konkurs został 
zawężony do tego typu projektów. Zmieniono termin opublikowania ogłoszenia o  konkursie 
oraz planowany termin rozpoczęcia składania wniosków. 
 

Poddziałanie 3.3.2 - ZIT WrOF 
Dokonano rozdzielenia naborów na projekty grantowe i realizowane w formule tradycyjnej 
na odrębne konkursy, przy czym konkurs na projekty nie realizowane w formule grantowej 
odbędzie się w terminie późniejszym. Dotychczasową alokację rozdzielono po połowie na 
oba konkursy. 

Poddziałanie 3.3.3 – ZIT AJ 
Zdecydowano o realizacji projektów wyłącznie w formule grantowej i konkurs został 
zawężony do tego typu projektów. 
 

Poddziałanie 3.3.4 - ZIT AW 
Dokonano rozdzielenia naborów na projekty grantowe i realizowane w formule tradycyjnej 
na odrębne konkursy, przy czym konkurs na projekty nie realizowane w formule grantowej 
odbędzie się w terminie późniejszym. Dotychczasową alokację rozdzielono po połowie na 
oba konkursy. Zmieniono termin opublikowania ogłoszenia o  konkursie oraz planowany 
termin rozpoczęcia składania wniosków 

 
OŚ PRIORYTETOWA 4 „ŚRODOWISKO I ZASOBY”  

Działanie 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych 
Poddziałanie 4.4.4 - ZIT AW 

 
W związku z wolnymi środkami, które pojawiły się w poddziałaniu 4.4.4 po rozwiązaniu na 
wniosek beneficjenta umowy o dofinansowanie, dokonano korekty alokacji na nabór 
w 2018 r. 
 
 



OŚ PRIORYTETOWA 10 „EDUKACJA”  

Działanie 10.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
 

    Poddziałanie 10.1.2 - ZIT WrOF 
    Poddziałanie 10.1.3 - ZIT AJ 
    Poddziałanie 10.1.4 - ZIT AW  

Zmieniono termin opublikowania ogłoszenia o konkursie. 
 
 


