Harmonogram planowanych w roku 2018 naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014-2020
Harmonogram ma charakter indykatywny i może ulec zmianie w trybie art. 47 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej www.pois.gov.pl
Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota
Planowany termin
Instytucja ogłaszająca konkurs
przeznaczona na
rozpoczęcia
[wraz z hiperłączem do strony
dofinansowanie projektów w
naborów
instytucji]

Informacje dodatkowe

ramach konkursu – kwota
dofinansowania publicznego
w złotówkach [mln zł]

1

2

3

4

5

6

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
działanie 1.2 Promowanie efektywności
Projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach
energetycznej i korzystania z odnawialnych
źródeł energii w przedsiębiorstwach

działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
chłodu
Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów
grupowych;
Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących
lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
Podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej
emisji

styczeń 2018

100,00

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl

maj 2018

100,00

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl

działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja
Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu na terenie województwa śląskiego celem
ciepła i chłodu w województwie śląskim
zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji
Budowa nowych odcinków sieci cieplnej i przyłączy do istniejących budynków celem likwidacji istniejących lokalnych
źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym (zbiorowe źródła niskiej emisji).

maj 2018

100,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach
www.wfosigw.katowice.pl

w przypadku zgłoszenia w projektach wyższego
zapotrzebowania niż szacowany budżet, możliwe będzie
zwiększenie alokacji (o ile środki UE będą dostępne).

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
z zabezpieczeniem i zwiększeniem
odporności na klęski żywiołowe, w
szczególności katastrofy naturalne oraz
monitoring środowiska
działanie 2.2. Gospodarka odpadami
komunalnymi

2.2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów

działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja
ekologiczna

1.a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

kwiecień 2018

200,00

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl

maj 2018

200,00

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl

kwiecień 2018

30,00

Centrum Koordynacji Projektów
Środowiskowych
www.ckps.lasy.gov.pl

ewentualne ogłoszenie naboru uzależnione jest od
dostepnej alokacji

Harmonogram planowanych w roku 2017 naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym
1
działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska
miejskiego

POIiŚ 2014-2020

2
2.5.1. Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów
2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

3

marzec 2018

2/3

4

120,00

5
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl

6
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Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2018 roku

działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

nie dotyczy

nie dotyczy

nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2018 roku

działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

nie dotyczy

nie dotyczy

nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2018 roku

działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2018 roku

Oś priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast

Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce
działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T

unowocześnienie (zakup lub modernizacja) taboru kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze
ponadregionalnym, w sieci TEN-T, wraz z niezbędną infrastrukturą służącą jego utrzymaniu

działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego
poza TEN-T

kolej miejska - infrastruktura

Ewentualne ogłoszenie naboru uzależnione jest od
dostępnej alokacji i ostatecznych rozstrzygnięć w ramach
dotychczasowego naboru (procedura odwoławcza)

lipiec 2018

800,00

Centrum Unijnych Projektów
Transportowych
https://www.cupt.gov.pl/

Budżet planowanego naboru może ulec zmianie, w
zależności od ostatecznych rozstrzygnięć w ramach
dotychczasowego naboru (procedura odwoławcza).

październik 2018

300,00

Centrum Unijnych Projektów
Transportowych www.cupt.gov.pl

Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego Zakup autobusowego taboru elektrycznego wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do jego utrzymania.
w miastach

Oś priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

nie dotyczy

nie dotyczy

Kwota planowanego naboru może ulec zmianie w
zależności od dostępności alokacji.
nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym

działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

nie dotyczy

nie dotyczy

nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2018 roku

działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2018 roku
nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym w 2018 roku

Oś priorytetowa X Pomoc techniczna

nie dotyczy

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

UZGADNIA:

nie dotyczy

AKCEPTUJĘ:

3/3

nie przewiduje się naboru w trybie konkursowym

