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Załącznik do Uchwały nr 193/3248/2021 

Zarządu Województwa Podlaskiego 

z dnia 18 marca 2021 r.  

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2021  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020 (RPOWP 2014-2020)  

Numer 
Działania/ 

Poddziałania 
w SZOOP 
RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SZOOP 

RPOWP 

Planowany   termin 
(miesiąc i rok) 

rozpoczęcia naboru 
wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 

państwa jeśli dotyczy w zł) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

dodatkowe 
informacje 

Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu 

1.1 EFRR 
Wsparcie na rzecz gospodarki 

opartej na wiedzy 
Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy) 

1.2.1 EFRR 

Wspieranie transferu wiedzy, 
innowacji, technologii i 

komercjalizacji wyników B+R 
oraz rozwój działalności B+R 

w przedsiębiorstwach 

kwiecień 2021 r.  

1) Tworzenie lub rozwój zaplecza 
badawczo-rozwojowego, służącego 
działalności innowacyjnej  

2) Prowadzenie przez przedsiębiorstwo 
prac B+R ukierunkowanych na 
wdrożenie  

8 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

Szacowany 
termin 

zakończenia 
naboru – maj 

2021 

1.2.2 EFRR Bon na usługi badawcze Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

1.3 EFRR 
Wspieranie inwestycji 
w przedsiębiorstwach 

Wsparcie zwrotne 
przyznawane w 

systemie ciągłym. 

Wdrażanie innowacji produktowych, 
procesowych, marketingowych i 

organizacyjnych w sektorze usług, 
inwestycje dotyczące zwiększenia 

zastosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych, finansowanie kapitału 
obrotowego na wydatki poniesione od 1 

lutego 2020 r. 
 

- 

IZ RPOWP 
 

https://rpo.wrotap
odlasia.pl/pl/jak_s

korzystac_z_progra
mu/skorzystaj-z-
instrumentow-

finansowych.html 

Pożyczka 

1.4.1 EFRR 
Promocja przedsiębiorczości 

oraz podniesienie atrakcyjności 
luty 2021 

Wsparcie na kapitał obrotowy 
dla mikro i małych przedsiębiorstw 

25 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
Nabór w trybie 
nadzwyczajnym 

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
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Numer 
Działania/ 

Poddziałania 
w SZOOP 
RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SZOOP 

RPOWP 

Planowany   termin 
(miesiąc i rok) 

rozpoczęcia naboru 
wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 

państwa jeśli dotyczy w zł) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

dodatkowe 
informacje 

inwestycyjnej województwa RPOWP 2014-2020 

1.4.1 EFRR 
Promocja przedsiębiorczości 

oraz podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa 

Wsparcie 
kapitałowe 

przyznawane w 
systemie ciągłym. 

Wsparcie inwestycyjne dedykowane 
firmom we wczesnej fazie rozwoju lub 

w fazie start- up. 
- 

IZ RPOWP 
https://rpo.wrotap
odlasia.pl/pl/jak_s

korzystac_z_progra
mu/skorzystaj-z-
instrumentow-

finansowych.html 

Produkt 
kapitałowy 

1.4.2 EFRR 
Podniesienie atrakcyjności 

inwestycyjnej BOF 
Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy) 

1.5 EFRR 

Wspieranie przedsiębiorczości 
i zatrudnienia w gminach, 

których rozwój uwarunkowany 
jest siecią Natura 2000 

Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

OŚ II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

2.1 EFS 

Zwiększanie zdolności 
zatrudnieniowej osób 

pozostających bez zatrudnienia 
oraz osób poszukujących pracy 
przy wykorzystaniu aktywnej 

polityki rynku pracy oraz 
wspieranie mobilności 

zasobów pracy 

Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 

WUP w 
Białymstoku 

Strona główna - 
Wojewódzki Urząd 

Pracy w 
Białymstoku 

- 

2.2 EFS 
Działania na rzecz równowagi 

praca – życie 
Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 

WUP w 
Białymstoku 

Strona główna - 
Wojewódzki Urząd 

Pracy w 
Białymstoku 

- 

2.3 EFS 
Wspieranie powstawania 

i rozwoju podmiotów 
gospodarczych 

Wsparcie zwrotne 
przyznawane w 

systemie ciągłym. 

Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających 
rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej. 
 

- 

IZ RPOWP 
https://rpo.wrotap
odlasia.pl/pl/jak_s

korzystac_z_progra
mu/skorzystaj-z-
instrumentow-

finansowych.html 

Pożyczka 

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/skorzystaj-z-instrumentow-finansowych.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/skorzystaj-z-instrumentow-finansowych.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/skorzystaj-z-instrumentow-finansowych.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/skorzystaj-z-instrumentow-finansowych.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/skorzystaj-z-instrumentow-finansowych.html
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/skorzystaj-z-instrumentow-finansowych.html
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
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Numer 
Działania/ 

Poddziałania 
w SZOOP 
RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SZOOP 

RPOWP 

Planowany   termin 
(miesiąc i rok) 

rozpoczęcia naboru 
wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 

państwa jeśli dotyczy w zł) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

dodatkowe 
informacje 

2.4 EFS 
Adaptacja pracowników, 

przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian 

Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 

WUP w 
Białymstoku 

Strona główna - 
Wojewódzki Urząd 

Pracy w 
Białymstoku 

 

2.5 EFS Aktywne i zdrowe starzenie się Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 

WUP w 
Białymstoku 

Strona główna - 
Wojewódzki Urząd 

Pracy w 
Białymstoku 

- 

OŚ III: Kompetencje i kwalifikacje 

3.1.1 EFS 
 Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej 

Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

3.1.2 EFS 

Wzmocnienie atrakcyjności i 
podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej w zakresie 
kształcenia ogólnego, 

ukierunkowanej na rozwój 
kompetencji kluczowych 

Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

3.1.3 EFS 
Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej w ramach BOF 

Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 

IZ RPOWP/IP ZIT 
BOF 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

3.2.1 EFS 

Rozwój kompetencji 
językowych i TIK oraz wsparcie 

wybranych form kształcenia 
ustawicznego zgodnie z 
potrzebami regionalnej 

gospodarki 

Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 

WUP w 
Białymstoku 

Strona główna - 
Wojewódzki Urząd 

Pracy w 
Białymstoku 

- 

3.2.2 EFS 
Pozaszkolne formy kształcenia 

dorosłych 
Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 

WUP w 
Białymstoku 

Strona główna - 
Wojewódzki Urząd 

Pracy w 
Białymstoku 

- 

http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
http://wupbialystok.praca.gov.pl/
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Numer 
Działania/ 

Poddziałania 
w SZOOP 
RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SZOOP 

RPOWP 

Planowany   termin 
(miesiąc i rok) 

rozpoczęcia naboru 
wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 

państwa jeśli dotyczy w zł) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

dodatkowe 
informacje 

3.3.1 EFS 

Kształcenie zawodowe 
młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej 
gospodarki 

Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP2014-2020 

- 

3.3.2 EFS 
Stworzenie Centrum 

Kompetencji BOF 
Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 

IZ RPOWP/IP ZIT 
BOF 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 - 

OŚ IV: Poprawa dostępności transportowej 

4.1.1 EFRR Mobilność regionalna Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

4.1.2 EFRR 
Dostępność terenów 

inwestycyjnych w BOF 
Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy) 

4.2 EFRR Infrastruktura kolejowa Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

OŚ V: Gospodarka niskoemisyjna 

5.1 EFRR 
Energetyka oparta na 

odnawialnych źródłach energii 
Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 

IZ RPOWP 
Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

5.2 EFRR 
Efektywność energetyczna 

w przedsiębiorstwach 

Wsparcie zwrotne 
przyznawane w 

systemie ciągłym. 

Kompleksowe inwestycje na rzecz 
efektywności energetycznej MŚP służące 

zmniejszeniu strat energii i ciepła,  
budowa urządzeń do produkcji energii na 

własne potrzeby w oparciu o OZE lub 
zmiana systemu wytwarzania lub 

wykorzystania paliw i energii. 
 

- 

IZ RPOWP 
https://rpo.wrotap
odlasia.pl/pl/jak_s

korzystac_z_progra
mu/skorzystaj-z-
instrumentow-

finansowych.html 

Pożyczka 

5.3.1 EFRR 
Efektywność energetyczna w 

budynkach publicznych w tym 
budownictwo komunalne 

Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

5.3.2 EFRR 
Efektywność energetyczna w 

sektorze mieszkaniowym 

Wsparcie zwrotne 
przyznawane w 

systemie ciągłym. 

Kompleksowa modernizacja energetyczna 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

na terenie województwa podlaskiego.  
- 

IZ RPOWP 
https://rpo.wrotap
odlasia.pl/pl/jak_s

korzystac_z_progra
mu/skorzystaj-z-
instrumentow-

Pożyczka 

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
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Numer 
Działania/ 

Poddziałania 
w SZOOP 
RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SZOOP 

RPOWP 

Planowany   termin 
(miesiąc i rok) 

rozpoczęcia naboru 
wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 

państwa jeśli dotyczy w zł) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

dodatkowe 
informacje 

finansowych.html 

5.4.1 EFRR 
Strategie niskoemisyjne z 

wyłączeniem BOF  

 
Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 

 

IZ RPOWP 
Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

 

- 

5.4.2 EFRR  Strategie niskoemisyjne BOF  Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy) 

OŚ VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami 

6.1 EFRR 
Efektywny system 

gospodarowania odpadami 
Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 

IZ RPOWP 
Nabory wniosków - 
RPOWP2014-2020 

- 

6.2 EFRR Ochrona wody i gleb marzec 2021 r. 

1. Projekty polegające na kompleksowym 
wsparciu gospodarki wodno-ściekowej. 

2. Projekty z zakresu zwiększenia 
dostępności do linii wodociągowych 
oraz poprawy jakości wody pitnej 
(aglomeracje powyżej 10 tys. RLM 
zgodnie z SZOOP 

15 mln 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP2014-2020 

Szacowany 
termin 

zakończenia 
naboru - 

kwiecień 2021 r. 

6.3 EFRR 
Ochrona zasobów bio- 

i georóżnorodności oraz 
krajobrazu 

Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

 

7.1 EFS 
Rozwój działań aktywnej 

integracji 
Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 

IZ RPOWP 
Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

7.2.1 EFS 

Rozwój usług społecznych i 
zdrowotnych na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

7.2.2 EFS 
Rozwój usług społecznych w 

ramach BOF 
kwiecień 2021 r. 

Pełen zakres poddziałania –
zgodnie z SZOOP RPOWP 

2,5 mln 

IZ RPOWP/IP ZIT 
BOF 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

Szacowany 
termin 

zakończenia 
naboru - maj 

2021 r. 

7.3 EFS 

Wzmocnienie roli ekonomii 
społecznej w rozwoju 

społeczno-gospodarczym 
województwa podlaskiego 

Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
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http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1
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Poddziałania 
w SZOOP 
RPOWP 

Fundusz 
Nazwa Działania w SZOOP 

RPOWP 

Planowany   termin 
(miesiąc i rok) 

rozpoczęcia naboru 
wniosków 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinasowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów w ramach 
konkursu (UE i budżet 

państwa jeśli dotyczy w zł) 

Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

dodatkowe 
informacje 

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 

8.1 EFRR 
Rozwój usług publicznych 

świadczonych drogą 
elektroniczną 

Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

8.2.1  EFRR 
Infrastruktura przedszkolna, 
kształcenia zawodowego i 

ustawicznego 
Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 

IZ RPOWP 
Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

8.2.2 EFRR 

Infrastruktura edukacyjna na 
obszarze Białostockiego 

Obszaru Funkcjonalnego/ 
Inwestycje w infrastrukturę 
instytucji popularyzujących 

naukę i innowacje 

Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy) 

8.3 EFRR 
Ochrona dziedzictwa 

kulturowego 
Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 

IZ RPOWP 
Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

8.4.1 EFRR Infrastruktura ochrony zdrowia Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

8.4.2 EFRR 
Infrastruktura usług socjalnych 
i zdrowotnych w obszarze BOF 

kwiecień 2021 r. 

Projekty w zakresie usług 
społecznych:  

 infrastruktura związana z 
opieką nad osobami 
potrzebującymi wsparcia 
w codziennym 
funkcjonowaniu; 

 infrastruktura związana z 
usługami wsparcia 
rodziny i pieczy 
zastępczej; 

 infrastruktura w zakresie 
mieszkań 
wspomaganych, 
chronionych i socjalnych. 

6,2 mln 

IZ RPOWP/IP ZIT 
BOF 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

Szacowany 
termin 

zakończenia 
naboru - maj 

2021 r. 

8.5 EFRR Rewitalizacja Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 
IZ RPOWP 

Nabory wniosków - 
RPOWP 2014-2020 

- 

8.6 EFRR 
Inwestycje na rzecz rozwoju 

lokalnego 
Nie dotyczy (konkursy ogłaszane przez LGD) 
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konkurs 

dodatkowe 
informacje 

OŚ IX: Rozwój lokalny 

9.1 EFS 
Rewitalizacja społeczna 
i kształtowanie kapitału 

społecznego 
Nie dotyczy (konkursy ogłaszane przez LGD) 

PROJEKTY ZINTEGROWANE 

Brak przewidzianych naborów w 2021 r. 

 


