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REWITALIZACJA

∑  przebudowa lub remont zdegradowanych budynków 
w celu adaptacji ich na  mieszkania socjalne, wspomagane 
i chronione;

∑  ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez prace konserwator-
skie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach 
i w ich otoczeniu wraz z promocją obiektu oraz zabezpieczenie 
obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń;

∑  przebudowa lub remont obiektów poprzemysłowych, 
powojskowych, popegeerowskich i pokolejowych 
z zagospodarowaniem ich otoczenia;

∑  zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa 
i remont obiektów oraz zdegradowanych budynków, 
co ma przyczynić się do likwidacji istotnych problemów 
gospodarczych i społecznych na obszarze rewitalizowanym 
wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji.

RPO Dolnośląskie
Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 
6.3 B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych

czerwiec 2016 r. 35 695 956 zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

RPO Kujawsko-Pomorskie
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów 
funkcjonalnych

IV kwartał 2016 r. 7 mln euro Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

RPO Małopolskie 
Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 11.2 
Odnowa obszarów wiejskich

III kwartał 2016 r. 116 919 908,35 zł Zarząd Województwa Małopolskiego

RPO Pomorskie
Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta 

IV kwartał 2016 r. 23 565 764 euro Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego 

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA I ZDROWOTNA

∑  budowa lub przebudowa infrastruktury wychowania 
przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem;

∑  budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie laboratoriów 
dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu (wraz 
z usuwaniem barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych);

∑  zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez 
zakup wyposażenia i modernizację placówek ochrony zdrowia.

∑  inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów 
służących opiece nad osobami zależnymi (np. miejsca opieki 
całodobowej, dzienne domy pomocy, mieszkania 
wspomagane, treningowe).

RPO Świętokrzyskie 
Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

III kw. 2016 r. 60 mln zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego 

RPO Opolskie
Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych

III kwartał 2016 r. 75 mln  zł Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

RPO Łódzkie
Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia

IV kwartał 2016 r. 24 mln euro  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

RPO Podkarpackie
Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 
Poddziałanie 6.2.1 Zwiększona dostępność i jakość usług 
zdrowotnych w regionie

II kwartał 2016 r. 95, 5 mln zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego

WSPARCIE SPOŁECZNE, PROFILAKTYKA I AKTYWNOŚĆ

∑  opracowanie programów zdrowotnych ułatwiających powroty 
do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności 
zawodowej;

∑  realizacja programów profilaktycznych, 
∑  kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem, w tym 

w zakresie szczepień dzieci do drugiego roku życia; 
diagnostyki i leczenia chorób rozwojowych niemowląt 
i dzieci, a także wczesnego wykrywania wad rozwojowych 
i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych; 

∑  instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej;
∑  rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania 

wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełno-
sprawnością;

∑  Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych 
i/lub niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełno-
sprawnych.

RPO Łódzkie
Poddziałanie X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji 
medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające 
wydłużenie aktywności zawodowej

III kwartał 2016 r. 500 000 euro Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

RPO Wielkopolskie
Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej

II kw. 2016 r. 11 211 500 zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

RPO Lubelskie
Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej

IV kwartał 2016 r. 23 750 000 zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego

RPO Mazowieckie 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wyklu-
czonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; Aktywna 
integracja dla włączenia społecznego realizowana przez jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej (OPS)

maj 2016 r. 7 405 432 euro Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI

∑  środki dla przedszkoli, szkół prowadzących kształcenie ogólne;
∑  doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli;
∑  szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie 

języków obcych i umiejętności ICT;
∑  środki dla szkół zawodowych – doposażenie i realizacja 

programów rozwojowych, staży;
∑  rozwój kompetencji pracowników poprzez realizację usług 

rozwojowych;
∑  szkolenia zawodowe, doradztwo, środki na własną działalność 

dla osób zwolnionych z pracy.

RPO Zachodniopomorskie
RPZP.08.10.00 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności 
osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie 
doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii 
informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach 
obcych

Trwa do 22/02/2016 8 470 588,24  zł Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

RPO Śląskie
Poddziałanie 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych 
nad dziećmi do 3 lat - ZIT

czerwiec 2016 r. 2 262 819 euro Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

RPO Wielkopolskie
Poddziałanie 8.1.1
Edukacja przedszkolna

I kwartał 2016 r. 44 300 000 zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

RPO Lubuskie 
Oś 8 Nowoczesna edukacja Działanie 8.1 Poprawa dostępności 
i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie 8.1.1 Poprawa 
dostępności i jakości edukacji przedszkolnej 

czerwiec 2016 r. 10 mln zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego

TURYSTYKA I KULTURA

∑  budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej, 
∑  przystosowanie istniejących obiektów do pełnienia funkcji 

turystycznych, 
∑  inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju 

produktów regionalnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy.
∑  Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury służącej 

promocji obszarów atrakcyjnych turystycznie (w tym ścieżki 
edukacyjne i przyrodnicze z uwzględnieniem niezbędnej 
infrastruktury turystycznej, informacyjnej oraz wypoczynkowo-
-rekreacyjnej).

∑  przedsięwzięcia w zakresie ochrony zabytków
∑  konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbio-

rów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem 
pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich 
zabezpieczenia,

∑  zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie 
obiektów, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowe-
go, technicznego i multimedialnego,

∑  wyposażenie obiektów w celu ułatwienia dostępu osobom 
niepełnosprawnym,

∑  dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej, 
przy ewentualnym połączeniu jej z działalnością komercyjną.

RPO Podlaskie
Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności 
publicznej Działania 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego     
RPPD.08.03.00-IZ.00-20-001/16

Trwa do 29 lutego 2016 r. 40 mln zł Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego 

RPO Mazowieckie
Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe;
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę 
obiektów zabytkowych

IV kwartał 2016 r 8 929 585 euro Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

RPO Warmińsko-Mazurskie
Działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne 
Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa

czerwiec 2016 19 mln euro Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego ZPRR (EFRR)

RPO Małopolskie 
Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR
Typ A. rozwój szlaków turystycznych i rekreacyjnych 
w subregionach

IV kw. 2016 45 524 294,41 zł Zarząd Województwa Małopolskiego

Wybór i opracowanie K. Dziuba-Kubicka. 
Źródło: Harmonogramy konkursów poszczególnych województw opublikowane m.in. na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl 


