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Możliwości aplikowania o dofinansowanie 
w ramach RPO WD 2014-2020  

przez 
Lokalne Grupy Działania 



  
Fundusz Wstępna alokacja (EUR) 

Oś priorytetowa 1                                                     

PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE 
EFRR                           415 546 718     

Oś priorytetowa 2  

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE 
EFRR                             66 386 308     

Oś priorytetowa 3  

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA 
EFRR                           392 347 048     

Oś priorytetowa 4  

ŚRODOWISKO I ZASOBY 
EFRR                           180 030 665     

Oś priorytetowa 5  

TRANSPORT 
EFRR                           340 626 305     

Oś priorytetowa 6                                                  

INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ 
EFRR                           163 026 832     

Oś priorytetowa 7  

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 
EFRR                             60 952 230     

Oś priorytetowa 8  

RYNEK PRACY 
EFS                           254 323 171     

Oś priorytetowa 9  

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 
EFS                           143 926 219     

Oś priorytetowa 10  

EDUKACJA 
EFS                           156 181 093     

POMOC TECHNICZNA EFS 79 200 000 

RAZEM 2 252 546 589 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 



Lokalne Grupy Działania w RPO WD 2014-2020 

LGD 
Organizacje  

pozarządowe 

 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego 
uczelni  i jednostek naukowych 

- - 

 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa - 
IOB, w tym organizacje 

pozarządowe 

 1.3 Rozwój przedsiębiorczości LGD - 

 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw LGD - 

 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP - - 

1. Przedsiębiorstwa i innowacje 



Lokalne Grupy Działania w RPO WD 2014-2020 

LGD 
Organizacje  

pozarządowe 

2.1 E-usługi publiczne LGD organizacje pozarządowe 

2. Technologie informacyjno-komunikacyjne 



Lokalne Grupy Działania w RPO WD 2014-2020 

LGD 
Organizacje  

pozarządowe 

 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł 
odnawialnych 

LGD organizacje pozarządowe 

 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP - - 

 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności 
publicznej i sektorze mieszkaniowym 

- organizacje pozarządowe 

 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - organizacje pozarządowe 

 3.5 Wysokosprawna kogeneracja - organizacje pozarządowe 

3. Gospodarka niskoemisyjna 



Lokalne Grupy Działania w RPO WD 2014-2020 

LGD 
Organizacje  

pozarządowe 

 4.1 Gospodarka odpadami LGD organizacje pozarządowe 

 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa - - 

 4.3 Dziedzictwo kulturowe LGD 
organizacje pozarządowe, w tym 
regionalne i lokalne organizacje 

turystyczne 

 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych LGD 
organizacje pozarządowe, w tym 
regionalne i lokalne organizacje 

turystyczne 

 4.5 Bezpieczeństwo organizacje pozarządowe 

4. Środowisko i zasoby 



Lokalne Grupy Działania w RPO WD 2014-2020 

LGD 
Organizacje  

pozarządowe 

 5.1 Drogowa dostępność transportowa - - 

 5.2 System transportu kolejowego - - 

5. Transport 



Lokalne Grupy Działania w RPO WD 2014-2020 

LGD 
Organizacje  

pozarządowe 

 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - organizacje pozarządowe 

 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną - - 

 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów LGD organizacje pozarządowe 

6. Infrastruktura spójności społecznej 



Lokalne Grupy Działania w RPO WD 2014-2020 

LGD 
Organizacje  

pozarządowe 

 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową  
i gimnazjalną 

- 

• organy prowadzące przedszkola  
i inne formy wychowania 

przedszkolnego, w tym organizacje 
pozarządowe; 

• organy prowadzące szkoły, w tym 
organizacje pozarządowe; 

 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym 
zawodową 

- 
organy prowadzące szkoły, w tym 

organizacje pozarządowe 

7. Infrastruktura edukacyjna 



Lokalne Grupy Działania w RPO WD 2014-2020 

LGD 
Organizacje  

pozarządowe 

 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy - - 

 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy - 
fundacje oraz stowarzyszenia  

i organizacje społeczne 

 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie 
nowych miejsc pracy  

- 
fundacje oraz stowarzyszenia  

i organizacje społeczne 

 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - fundacje i stowarzyszenia  

 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w 
gospodarce  w ramach działań outplacementowych 

- fundacje i stowarzyszenia  

8.6 Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw  
i przedsiębiorców z sektora MMŚP 

- fundacje i stowarzyszenia  

8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się - organizacje pozarządowe 

8. Rynek pracy 



Lokalne Grupy Działania w RPO WD 2014-2020 

LGD 
Organizacje  

pozarządowe 

 9.1 Aktywna integracja LGD organizacje pozarządowe 

 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - organizacje pozarządowe 

 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych - organizacje pozarządowe 

9.4 Wspieranie gospodarki społecznej - - 

9. Włączenie społeczne 



Lokalne Grupy Działania w RPO WD 2014-2020 

LGD 
Organizacje  

pozarządowe 

 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej 

- organizacje pozarządowe 

 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  

- organizacje pozarządowe 

 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez 
całe życie 

- organizacje pozarządowe 

10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego do potrzeb rynku pracy 

- - 

10. Edukacja 



Działanie 1.3  
Rozwój przedsiębiorczości 

TYPY PROJEKTÓW: 
 

Tworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców: 

 

 budowa/rozbudowa wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu pod działalność gospodarczą  
i infrastrukturą towarzyszącą 

 

 zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury 

 

 

 

WARUNKI I PREFERENCJE 

 

 

   

 

 

 

 



Działanie 1.3  
Rozwój przedsiębiorczości 

 

 

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 

 

 maksymalnie – 20 mln PLN 
 

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 

 

 85% (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną) 
* w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami  

prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy,  

obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Działanie 1.4  
Internacjonalizacja przedsiębiorstw 

TYPY PROJEKTÓW: 
 

1. Tworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych: 

 

 tworzenie/rozwój strategii działań międzynarodowych; 

 dostosowanie produktu/usługi do wymogów rynków zagranicznych; 

 otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja 
geograficzna i zawodowa 

 nawiązywanie kontaktów gospodarczych 

 

2. Tworzenie planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych 

 

3. Wdrożenie nowych modeli biznesowych 

 

 

 

 



Działanie 1.4  
Internacjonalizacja przedsiębiorstw 

TYPY PROJEKTÓW: 
 

4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw na rynkach 
krajowych i zagranicznych: 

 

 wizyty studyjne i misje zagraniczne; 

 udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych; 

 udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym 

 wizyty studyjne potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych   

 

 

 



Działanie 1.4  
Internacjonalizacja przedsiębiorstw 

 

 

Minimalna/maksymalna wartość projektu: 

 

 min. – 10 tys. PLN na przedsiębiorcę 
 

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 

 

 85% (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną) 
* w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami  

prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy,  

obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Działanie 2.1  
E-usługi publiczne 

TYPY PROJEKTÓW: 
 

1. Tworzenie/rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C): 

 

 e-kultura; 

 e-zdrowie; 

 e-administracja; 

 elektroniczne usługi publiczne w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego; 

 elektroniczne usługi publiczne w zakresie dostępu do informacji przestrzennej (np. GIS). 

 

2. Tworzenie/rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) 

 

 



Działanie 2.1  
E-usługi publiczne 

TYPY PROJEKTÓW: 
 

3. Tworzenie i wykorzystywanie otwartych zasobów publicznych: 

 

 digitalizacja zasobów i treści publicznych (np. kulturowych);  

 zapewnienie powszechnego otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących  
w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego; 

 e-usługi służące zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania  
decyzji w gminach, powiatach i regionie (open goverment)  

 

 

* Zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej, będzie  

możliwy wyłącznie jako jeden z elementów projektu 

 



Działanie 2.1  
E-usługi publiczne 

 

 

Minimalna/maksymalna wartość projektu 

 

 min. – 50 tys. PLN 

 min. – 100 tys. PLN (projekty partnerskie) 
 

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 

 

 85% (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną) 
* w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami  

prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy,  

obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia 

 200 tys. EUR brutto  dla pojedynczego podmiotu(de minimis) 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Działanie 3.1  
Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 

TYPY PROJEKTÓW: 
 

1. Produkcja energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji : 

 

 energia słoneczna (< 2 MWe/MWth); 

 energia wiatru (< 5 MWe); 

 energia geotermalna (< 2 MWth); 

 biopaliwa (bioolej jedynie II i III generacji, biogaz < 1 MWe, biomasa < 5 MWth); 

 energia spadku wody  (< 5MWe , wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących, 
wyposażonych w hydroelektrownie). 

 

2. Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej (napięcie SN i nn – poniżej 110 kV) 
umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnaw. 



Działanie 3.1  
Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 

 
 
Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 
 

 min. – 50 tys. PLN 
 maksymalnie – 2 mln PLN (projekty dot. budowy i modernizacji sieci 

elektroenergetycznej) 
 

 
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 
 

 85% (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną) 
* w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami  

prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy,  
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia 

 
 
 
 
 

 
   

 
 

 
 



Działanie 4.1  
Gospodarka odpadami 

TYPY PROJEKTÓW: 
 

1. Infrastruktura niezbędna do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami  
komunalnymi w regionie, m.in..: 

 

 selektywna zbiórka i przetwarzanie odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów 
biodegradowalnych; 

 recykling, sortowanie i kompostowanie; 

 mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych. 

 

 

Uwzględnienie w planach inwestycji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
zatwierdzonymi przez Ministra Środowiska – załącznik do Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012. 

 



Działanie 4.1  
Gospodarka odpadami 

TYPY PROJEKTÓW: 
 

2. Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” 

 

3. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 

 

* Uzupełniającym elementem wsparcia mogą być działania z zakresu edukacji ekologicznej 
promującej właściwe postępowanie z odpadami w ramach mechanizmu finansowania 
krzyżowego (cross-financing). 



Działanie 4.1  
Gospodarka odpadami 

 

 

Minimalna/maksymalna wartość projektu: 

 

 min. – 100 tys. PLN 
 

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 

 

 85% (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną) 
* w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami  

prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy,  

obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Działanie 4.3  
Dziedzictwo kulturowe 

TYPY PROJEKTÓW: 
 

1. Zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków we Wrocławiu wraz z ich otoczeniem: 

 

 konserwacja, restauracja oraz roboty budowlane; 

  przystosowanie obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji wraz z zakupem niezbędnego 
sprzętu/wyposażenia (przede wszystkim: działalność kulturowa i turystyczna). 

 

Elementem uzupełniającym, mogą być: 

- dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

- adaptacja i zastosowanie środków ochrony (np. przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej); 

- infrastruktura towarzysząca (np. parkingi, chodniki, drogi) – do 15% wart. projektu; 

- konserwacja, restauracja zabytków ruchomych. 



Działanie 4.3  
Dziedzictwo kulturowe 

 
 
Minimalna/maksymalna wartość projektu: 
 

 min. – 100 tys. PLN 
 maksymalnie – 5 mln EUR (może się zmienić) 

 
 
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 
 

 85% (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną) 
* w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami  

prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy,  
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia 

 
 
 
 
 

 
   

 
 

 
 



Działanie 4.4  
Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych 

TYPY PROJEKTÓW: 
 

1. Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków 
krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000). 

 

2. Projekty przyczyniające się do czynnej ochrony przyrody i zachowania trwałości  
ekosystemów realizowane na terenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym 
położonych na obszarach Natura 2000). 

 

3. Projekty dotyczące tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej (np. banki 
genowe, parki, ogrody botaniczne). 

 

4. Projekty dotyczące wykorzystania i udostępniania lokalnych zasobów przyrodniczych m.in.  
na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne).  



Działanie 4.4  
Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych 

TYPY PROJEKTÓW: 
 

5. Budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem 
właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków. 

 

6. Projekty dotyczące przebudowy/rozbudowy, doposażenia ośrodków edukacji ekologicznej. 

 

7. Kampanie informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska (komplementarne 

i uzupełniające do kampanii ogólnopolskich, podejmowanych na poziomie krajowym). 

 

 

PREFERENCJE (pkt. 1-7) 



Działanie 4.4  
Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych 

 

 

Minimalna/maksymalna wartość projektu: 

 

 min. – 50 tys. PLN 
 

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 

 

 85% (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną) 
* w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami  

prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy,  

obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



TYPY PROJEKTÓW: 
 

1. Inwestycje dotyczące zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu 
przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych, kulturalnych lub 
rekreacyjnych 

 remont, przebudowa, rozbudowa; 

 adaptacja; 

 wyposażenie. 

 

2. Inwestycje dotyczące części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych  

 

3. Inwestycje w tzw. drogi lokalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

* możliwe jedynie wówczas, gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej 
rewitalizacji i regeneracji obszarów (jako element lokalnego planu rewitalizacji).  

 

 

 

   

 

 

 

 

Działanie 6.3 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

      PREFERENCJE 



 

 

PROGRAM REWITALIZACJI: 
 

 

Wsparcie będzie udzielane w oparciu o kompleksowy Program Rewitalizacji lub inne 
dokumenty z powyższego zakresu. Obszary rewitalizowane powinny być wyznaczane  

z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych odnoszących 
się do danej jednostki terytorialnej (gminy/powiatu), w szczególności za pomocą wskaźników 

dotyczących ubóstwa, wykluczenia społecznego, stanu zdrowia i poziomu edukacji 

 

   

 

 

 

 

Działanie 6.3 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 



Działanie 6.3 
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

 

 

Minimalna/maksymalna wartość projektu: 

 

 min. – 100 tys. PLN 
 

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 

 

 85% (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną) 
* w przypadku projektów objętych pomocą publiczną/pomocą de minimis: zgodnie z właściwymi 

przepisami  prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Działanie 9.1  
Aktywna integracja 

TYPY PROJEKTÓW: 
 

1. Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego 
poradnictwa:  

- prawnego, 

- rodzinnego, 

- psychologicznego. 

 

Skierowanych dla osób zagrożonych: 

- ubóstwem, 

- wykluczeniem społecznym, 

- a także rodziny i osoby z otoczenia. 

 

* Szczegółowy zakres interwencji zostanie określony w wytycznych programowych IZ. 

 



Działanie 9.1  
Aktywna integracja 

TYPY PROJEKTÓW: 
 

2. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej: 

 

 centra integracji społecznej; 

 kluby integracji społecznej; 

 zakłady aktywności zawodowej; 

 warsztaty terapii zajęciowej. 

 

* Szczegółowy zakres interwencji zostanie określony w wytycznych programowych IZ. 

 



Działanie 9.1  
Aktywna integracja 

 

 

 

Preferowane będą projekty realizowane: 

 

 w partnerstwie instytucji rynku pracy oraz podmiotów pomocy i integracji społecznej 

 

 w partnerstwie w szczególności z Lokalnymi Grupami Działania w zakresie aktywnego 
włączenia 



Działanie 9.1  
Aktywna integracja 

 

 

Minimalna/maksymalna wartość projektu: 

 

 min. – 50 tys. PLN 
 

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 

 

 85% (OPS i PCPR) 

 95% pozostałe projekty 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



TYPY PROJEKTÓW: 
 

1. Inwestycje dotyczące mieszkalnictwa: 

 socjalnego; 

 

2. Inwestycje dotyczące mieszkalnictwa o charakterze wspieranym: 

 wspomaganego; 

 chronionego; 

 treningowego 

Inwestycje polegające na remoncie, przebudowie, rozbudowie i wyposażeniu. 

 

Możliwa będzie interwencja wkraczająca poza części wspólne budynków mieszkalnych. 

 

* Powiązane z procesem aktywizacji zawodowej, mające na celu usamodzielnienie  
ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (komplementarne wsparcie z EFS). 

 

 

   

 

 

 

 

Działanie 6.1 
Inwestycje w infrastrukturę społeczną 



TYPY PROJEKTÓW: 
 

3. Inwestycje dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3 
(np. żłobki, kluby malucha). 

 

Działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach.  

 

Realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące wyposażenia, dostosowania, adaptacji lub 
modernizacji infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług, a w uzasadnionych przypadkach 
również budowy nowych obiektów. 

 

 

   

 

 

 

 

Działanie 6.1 
Inwestycje w infrastrukturę społeczną 



TYPY PROJEKTÓW: 
 

4. Infrastruktura powiązana z procesem integracji społecznej, aktywizacji  
społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług: 

 

 ośrodki wsparcia; 

 rodzinne domy pomocy; 

 placówki wsparcia dziennego; 

 rodzinne domy dziecka; 

 placówki reintegracyjne:    - Centra Integracji Społecznej, 

   - Zakłady Aktywizacji Zawodowej. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Działanie 6.1 
Inwestycje w infrastrukturę społeczną 



 

 

TYPY PROJEKTÓW: 
 

5. Zmiana sposobu użytkowania, remont, przebudowa: 

 

 domów pomocy społecznej; 

 

 placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle  
chorym lub osobom w podeszłym wieku. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Działanie 6.1 
Inwestycje w infrastrukturę społeczną 



Działanie 6.1 
Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

 

 

Minimalna/maksymalna wartość projektu: 

 

 min. – 50 tys. PLN 
 

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 

 

 85% (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną) 
* w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami  

prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy,  
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Dziękuję za uwagę


