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ZIT i OSI na Dolnym Śląsku
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Ponad 9 mld złotych - to unijny budżet, jaki w ciągu najbliższych
lat wykorzystamy na nowe inwestycje w naszym województwie. Podzielimy je pomiędzy zainteresowanych ogłaszając
nabory wniosków o dofinansowanie. Harmonogram naborów
znajduje się na stronie www.rpo.dolnyslask.pl, w zakładce
ZOBACZ OGŁOSZENIA I WYNIKI NABORÓW.
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Realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego
wództwa Dolnośląskiego 2014-2020 zajmują się:
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LEGENDA
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Kłodzko

Obszary Strategicznej Interwencji

ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW)

ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW)

Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB)

ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (ZIT AJ)

Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji (LGOI)
Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki Obszar Interwencji (ZKD)
Zachodni Obszar Interwencji (ZOI)

•
•
•
•
•
•

Instytucja Zarządzająca RPO WD (IZ RPO WD) www.rpo.dolnyslask.pl
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) www.dip.dolnyslask.pl
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) www.rpo.dwup.pl
ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego www.wroclaw.pl/zit-wrof
ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej www.ipaw.walbrzych.eu
ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej www.zitaj.jeleniagora.pl

www.rpo.dolnyslask.pl
przedsięwzięcia jakie można przeprowadzić , jeśli pozyska się dofinansowanie
z tego właśnie konkursu

Jak czytać harmonogram naborów?

Lp.

Numer i nazwa
Działania/Poddziałania

Planowany termin
naboru

Wnioskodawcy

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota Orientacyjna kwota Najpóźniejszy
termin
przeznaczona na
przeznaczona na
złożenia
dofinansowanie
dofinansowanie
projektów w ramach projektów w ramach ostatniego
wniosku
konkursów
konkursów
o płatność
EFRR/EFS
EFRR/EFS
(miesiąc, rok)
w euro
w zł

www.rpo.dolnyslask.pl

środki do podziału
w tym naborze

kategoria
interwencji

www.rpo.dolnyslask.pl

Instytucja
ogłaszająca
konkurs
(wraz z hiperłączem do strony
instytucji)

termin, do którego należy rozliczyć i zrealizować inwestycję

Dodatkowe informacje
(kwoty w euro)

Oś priorytetowa 7 Infrastrutura edukacyjna
Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

87

Poddziałanie
7.1.1 - horyzontalne

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
29 luty 2016
planowany termin
rozpoczęcia składania wniosków:
31 marzec 2016

• jednostki samorządu
terytorialnego, ich
związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• organy prowadzące
szkoły, w tym organizacje pozarządowe; ;
• specjalne ośrodkiszkolno-wychowawcze.

88

Poddziałanie
7.1.1 - OSI

dziedzina/ obszar
tematyczny objęty
pomocą potrzebny
do monitorowania
działań w poszczególnych osiach priorytetowych

Edukacja szkolna zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.
• 7.1.C - Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację lub budowę (w tym także zakup wyposażenia) szkół i placówek.
• 7.1.D - Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt
i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.

11 392 133

2 672 265

12.2018 r.

51

IZ RPO WO

Konkurs dot. projektów
o znaczeniu wykraczającym poza
obszar ZIT lub poza obszar OSI.

instytucja odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie konkursu

• 7.1.E - Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny
i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów
szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
Konkurs będzie ukierunkowany na
Obszary Strategicznej Interwencji
(OSI). Alokacja w ramach konkursu
zostanie podzielona na 5 OSI.

jw.

jw.

jw.

36 428 408

8 545 051

jw.

51

IZ RPO WO
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Poddziałanie
7.1.2- ZIT
WROF

jw.

jw.

jw.

22 708 931

5 326 859

jw.

jw.

IZ RPO WD
ZIT WROF
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Poddziałanie
7.1.3 - ZIT AJ

jw.

jw.

jw.

8 831 250

2 071 556

jw.

jw.

IZ RPO WD
ZIT AJ

91

Poddziałanie
7.1.4 - ZIT AW

jw.

jw.

12 616 070

2 959 365

jw.

jw.

ZIT AW

program regionalny dla naszego województwa zawiera 10 najważniejszych osi priorytetowych, czyli tych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, które mogą uzyskać wsparcie. Każda
z tych osi podzielona jest na działania i poddziałania, opisane
dokładnie w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WD
(można ten dokument znaleźć na stronie www.rpo.dolnyslask.pl
w zakładce ZAPOZNAJ SIĘ Z PRAWEM I DOKUMENTAMI).

data od kiedy będzie
opublikowane ogłoszenie oraz od kiedy
zainteresowani mogą
składać wnioski

kto może składać wnioski
o dofinansowanie

ZOI - 1 606 626
LGOI - 2 602 388
OIDB - 1 479 683
OIRW - 1 148 121
ZKD - 1 708 233

Konkurs horyzontalny – w przypadku działań, w których część środków przeznaczona została na ZIT,
przez konkurs horyzontalny należy rozumieć prowadzony w trybie konkursowym nabór, ukierunkowany terytorialnie na OSI i/lub ogłaszany na projekty o znaczeniu/zasięgu wykraczającym poza obszary ZIT lub poza
obszar OSI.
W przypadku działań, w których nie wyodrębniono środków na ZIT, przez konkurs horyzontalny należy rozumieć
prowadzony w trybie konkursowym nabór przeznaczony dla wszystkich beneficjentów, mogących aplikować
w danym działaniu.
Każdorazowo doprecyzowanie definicji konkursu horyzontalnego nastąpi w harmonogramie naborów
oraz w regulaminie konkursu.
Konkurs ZIT – projekty wpisujące się w strategię danego ZIT, realizowane na obszarze danego ZIT.
Konkurs oSI – projekty realizowane na obszarze danego OSI.

Nowy sposób wykorzystywania
pieniędzy unijnych
Dolny Śląsk został podzielony na obszary Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz
Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). Te pierwsze skupiają trzy największe miasta regionu
i przylegające do nich gminy, podczas gdy OSI grupują gminy nie należące do żadnego z ZIT.
Dzięki takiemu podziałowi każda z tych grup ma dedykowaną pulę pieniędzy na realizowanie
swoich potrzeb i celów.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
Polegają na partnerstwie miast i otaczających je gmin oraz władz województwa. Te podmioty
wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przekłada się na współpracę i większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć. Na Dolnym Śląsku
powstały aż trzy ZIT: jeleniogórski, wałbrzyski, wrocławski.

obszary Strategicznej Interwencji (oSI)
Nie należące do żadnego ZIT gminy zostały połączone w OSI, do których zostaną skierowane wyznaczone pule pieniędzy, dedykowane specjalnie dla tych obszarów w ogłaszanych konkursach. Na Dolnym Śląsku powstało pięć OSI:
• Zachodni Obszar Interwencji
• Obszar Interwencji Doliny Baryczy
• Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji • Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej
• Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicki
Obszar Interwencji

Na co można przeznaczyć środki?
Pieniądze z programu regionalnego można przeznaczyć m.in. na:
• termodernizację budynków,
• poprawę warunków nauki dzieci
• aktywizację osób zagrożonych
i młodzieży,
wykluczeniem społecznym,
• odnowienie zabytków,
• rozwój przedsiębiorczości,
• ochronę środowiska naturalnego,
• inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Kto będzie mógł złożyć wniosek o dofinansowanie?
Uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie jest wiele grup wnioskodawców, np.:
• samorządy,
• Instytucje Otoczenia Biznesu,
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
• uczelnie,
• uzdrowiska,
• organizacje pozarządowe,
• domy pomocy społecznej,
• przedsiębiorcy,
• instytucje kultury,
• podmioty lecznicze.
Szczegółowe informacje o tym, kto i na co może złożyć wniosek o dofinansowanie,
znajdują się w regulaminach konkursów.

