
UCHWAŁA NR 4664/V/17                       
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 18 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 2096) 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 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 38 ust. 1 pkt 1 
i ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 –2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 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 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 
Działanie 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek 

naukowych 
Dodano informację o możliwości późniejszego ogłoszenia konkursu oraz rozpoczęcia naboru 
wniosków.  
Uzasadnienie: możliwość opóźnienia naboru jest związana z wejściem w życie nowych 
wytycznych horyzontalnych, które mogą spowodować konieczność zmiany przyjętych 
kryteriów wyboru projektów.  

 
Oś priorytetowa 8 Rynek pracy 

Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy 
Zmieniono termin opublikowania ogłoszenia o konkursie z dnia 29.01.2018 r. na dzień 
28.06.2018 r. oraz planowany termin rozpoczęcia składania wniosków z dnia 05.03.2018 r. 
na dzień 16.08.2018 r. Zmieniono orientacyjną kwotę przeznaczoną na dofinansowanie 
projektów w ramach konkursu.  
Uzasadnienie: planuje się ogłoszenie naboru po zmianie RPO WD 2014-2020, w ramach 
której może zostać rozszerzona grupa docelowa dla tego działania między innymi o: 
migrantów, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubogich pracujących, osoby 
zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-
prawnych. Zmieniono kwotę alokacji uwzględniając aktualne wolne środki dla Działania. 

 
Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 

Zmiana terminu ogłoszenia konkursów oraz rozpoczęcia naboru. 
Uzasadnienie: z uwagi na duże zainteresowanie wnioskodawców konkursem ogłoszonym w 

ramach Działania 8.4 w bieżącym roku przyspieszono termin ogłoszenia konkursu i naboru 

wniosków.  

Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora 
MMŚP 

Dodano konkurs. 
Uzasadnienie: Ogłoszenie naboru w 2018 roku pozwoli kontynuować wsparcie udzielane w 
ramach projektu kończącego się w 2019 roku. 
 



Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne 
Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej 

Zmieniono orientacyjną kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach 
konkursu.  
Uzasadnienie: zmieniono kwotę alokacji uwzględniając aktualne wolne środki dla Działania. 
 

Oś priorytetowa 10 Edukacja 
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 
Poddziałanie 10.2.1 - horyzontalne i OSI 

Przedstawiono alokację przeznaczoną na konkurs z podziałem poszczególnych kwot na OSI i 
wyodrębnionej kwoty na konkurs horyzontalny. 
Uzasadnienie: uzupełnienie informacji na temat naboru. 


