Wykaz zmian w Harmonogramie naboru wniosków w trybie konkursowym
o dofinansowanie na rok 2019
Luty 2019
W harmonogramie wprowadzono następujące zmiany:








Oś 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Rozdzielenie dotychczasowego wspólnego naboru do poddziałania 1.2.1, schemat 1.2.A, na dwa osobne
nabory (z równym podziałem alokacji) – wyłączenie projektów wpisujących się w ramy Wspólnego
Przedsięwzięcia z NCBiR do osobnego konkursu.
Usunięcie naboru do poddziałania 1.3.1, schemat 1.3.C.1 „1.3.C.1 Doradztwo dla MŚP- wsparcie
bezpośrednie” – na wniosek DIP
Usunięcie naboru do poddziałania 1.3.4, schemat 1.3.C.1 „1.3.C.1 Doradztwo dla MŚP- wsparcie
bezpośrednie” – na wniosek IP AW
Usunięcie naboru 1.4.1, schemat 1.4 Bab (przeniesienie na rok 2020) – na wniosek DIP
Dodanie naboru 1.4.C. Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych na wniosek DIP
Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW Zmiana terminu ogłoszenia konkursu
w ramach Poddziałania 1.5.2 schemat A (dla Mikroprzedsiębiorstw prowadzące działalność gospodarczą
krócej niż 2 lata licząc od daty ogłoszenia naboru) z 21 maja 2019 r. na 1 października 2019 r. oraz daty
rozpoczęcia składania wniosków z 21 czerwca 2019 r. na 5 listopada 2019 r.

Oś 3 Gospodarka niskoemisyjna
Usuniecie naboru w poddziałaniu 3.3.2 ZIT WROF Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności
publicznej i sektorze mieszkaniowym – na wniosek ZIT WROF.
Oś 4 Środowisko i zasoby
Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW
Dodano konkurs w zakresie schematu B (projekty dotyczące Instytucji Kultury) Poddziałania 4.3.4 Dziedzictwo
kulturowe – ZIT AW. Konkurs skierowany do samorządowych Instytucji Kultury.
Oś 8 Rynek Pracy
Dodano konkurs w zakresie Działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach
działań outplacementowych.
Oś 9 Włączenie społeczne
Dodano konkurs w zakresie Działania 9.3. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Oś 10 Edukacja
Z konkursu w działaniu 10.4 usunięto typ projektu 10.4.C Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych i przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe
i umiejętności uniwersalne.

