Program Operacyjny Kapitał Ludzki
http://pokl.mazowia.eu/wybierz-priorytet-i-dzialanie/
Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Cel działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb
regionalnej gospodarki.
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Aktualny konkurs:
http://pokl.mazowia.eu/nabory-ogloszenia-o-naborach-wnioskow/dokumentacja-konkursowadla-priorytetu-viii-regionalne-kadry-gospodarki-poddzialania-8-1-1-wspieranie-rozwojukwalifikacji-zawodowych-i-doradztwo-dla-przedsiebiorstw-projekty-konkursowe-wraz-zzalacznikami.html

Typ projektu do realizacji w ramach aktualnego konkursu:
1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i

pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym z zdiagnozowanymi
potrzebami przedsiębiorstw i formie opowiadającej możliwościom organizacyjno –technicznym
przedsiębiorstwa.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 23 lipca 2012
r. do 21 sierpnia 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych,
w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów
wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.).
Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest
kwota 38 000 000,00 PLN, w tym wyodrębniona pula środków w wysokości 5 000 000,00 PLN na
projekty w zakresie „zielonej gospodarki”
Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJWPU
w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie,
w Regionalnych Punktach Przyjmowania Wniosków w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach
oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem
infolinii:0 801 101 101,e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Typy projektów:
Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr
zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji
potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP,
elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku,
wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób
samozatrudnionych, w zakresie m.in. ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub
rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi).
Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów)
skierowanie do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane
nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza
godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub
zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach
szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).
Grupy docelowe:
Przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy
cywilno- prawnej)
Pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczące w szkoleniach i kursach poza
godzinami pracy).
Typ beneficjentów:

wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) (1, 2);
przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń (3);
osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową (3);
osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową (3).

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Aktualny nabór trwa do 06.09.2012
Informacje zostały przekazane kierownikom zakładów drogą e-mailową.
Szczegółowa dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami: http://pokl.mazowia.eu/naboryogloszenia-o-naborach-wnioskow/dokumentacja-konkursowa-w-ramach-priorytetu-viii-regionalnekadry-gospodarki-dzialania-8-2-transfer-wiedzy-poddzialanie-8-2-1-wsparcie-dla-wspolpracy-sferynauki-i-przedsiebiorstw-projekty-konkursowe-wraz-z-zalacznikami.html

Typy projektów do realizacji w ramach aktualnego konkursu:
1.Staże i szkolenia praktyczne dla:
- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
- pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo
dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach
2. Tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu
3. Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników
przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i
uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 8 sierpnia
2012 r. do 6 września 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej
Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, przy
ul. Jagiellońskiej 74
Typ realizowanych operacji (projektów)
staże i szkolenia praktyczne dla:
pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych,
pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowodydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach;
tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu;
promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności
zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out);

szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników
naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów
uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out;
wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a
przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i
lokalnym, w szczególności poprzez:
kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i
innowacji,
rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji;
stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy)
dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu
widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI).

Typ beneficjentów
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):
przedsiębiorcy,
pracownicy przedsiębiorstw,
uczelnie,
jednostki naukowe,
pracownicy naukowi jednostek naukowych,
pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni,
doktoranci, absolwenci uczelni (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) i
studenci.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Cel priorytetu: Zwiększenie dostępności kształcenia oraz podniesienie poziomu wykształcenia
regionalnych zasobów ludzkich.
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (z wyłączeniem kształcenia
osób dorosłych)
Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
Cel Działania:
Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych
poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia
ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy.

Typ realizowanych operacji (projektów)
kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego w formach
szkolnych, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy
kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych
uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i
zawodowych - programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych
zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej
inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia
posiadanych kwalifikacji)
usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem
formalnym w formach szkolnych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego
w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy
wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i
doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych
ukierunkowane na:
1. - monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do
potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy
2. - podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych
ubieganie się o akredytację kuratora oświaty
3. - rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie learningu

Grupy docelowe:
Osoby w wieku 24 – 64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18-24 lat) zgłaszające z własnej
inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

Szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia
zawodowego prowadzące formalne kształcenie ustawiczne
Partnerzy społeczno – gospodarczy
Pracodawcy
Typ beneficjentów
wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
Działając zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2010 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jako
Instytucja Organizująca Konkurs zawiesza powyższy konkurs z dniem 26 marca 2010. Jednocześnie
IOK może podjąć decyzję o ponownym rozpoczęciu naboru wniosków w ramach zawieszonego
konkursu. Informacja o planowanej dacie ponownego rozpoczęcia konkursu zostanie opublikowana
co najmniej na 5 dni przed wznowieniem konkursu, we wszystkich formach komunikacji w jakich
pierwotnie zostało opublikowane ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)
Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji
http://rpo.mazowia.eu/wybierz-priorytet-i-dzialanie/80.html
Cel i uzasadnienie działania
Celem działania jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę jakości nauczania oraz
dostępności regionalnej infrastruktury edukacyjnej na każdym poziomie kształcenia (dotyczy placówek
systemu oświaty oraz szkół wyższych). Realizacja działania będzie miała wpływ na wzrost
konkurencyjności regionu.
Wspierane będą przedsięwzięcia służące poprawie stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej
dydaktycznej i pomocniczej w obiektach i ich otoczeniu, podnoszące jakość kształcenia.
Realizacja działania będzie też służyć wyrównywaniu szans między wsią a miastem.
Działanie ma również na celu nabycie niezbędnych umiejętności na rynku pracy młodzieży i osobom
dorosłym.
Otwarcie szkół poprzez udostępnianie sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt komputerowy z
podłączeniem do Internetu a także poprawa wyposażenia placówek kształcenia ustawicznego i
praktycznego – dadzą możliwości edukacji osobom w każdym wieku i na wszystkich poziomach
nauczania. Realizacja idei uczenia przez całe życie zagwarantuje efektywne wykorzystanie powstałej i
zmodernizowanej bazy edukacyjnej.
- w najbliższym czasie nabór nie jest planowany.

Nabór z 2009 roku:
Konkurs miał charakter zamknięty bez preselekcji. Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków
zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów
wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/7.2/1/2009, przeznaczona jest indykatywna kwota 60
000 000 Euro.
Termin składania wniosków: 25 czerwca 2009 r.
W załączeniu – lista rankingowa (opublikowana 2011-06-28)

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami
PO Infrastruktura i Środowisko:
Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
PO Kapitał Ludzki - działania w ramach tego PO mają charakter wyłącznie uzupełniający do
przedsięwzięć realizowanych w ramach tego Priorytetu RPO:
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu
zdrowia osób pracujących
Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka
4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów
kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
RPO WM:
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na
Mazowszu
Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, energetyka
Przykładowe rodzaje projektów:
Budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (w tym dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych) istniejących obiektów, obiektów dydaktycznych (budynków i
pomieszczeń) takich jak m.in. przedszkola, szkoły (podstawowe, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne), placówki służące wyrównywaniu szans (CKU/CKP), młodzieżowe ośrodki
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
Ochotnicze Hufce Pracy (tylko działania związane z funkcjonowaniem warsztatów
szkoleniowo-produkcyjnych dla uczestników), szkoły wyższe;

Budowa, rozbudowa, modernizacja przyszkolnej infrastruktury pomocniczej m.in.:
o laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach
ponadgimnazjalnych, warsztatów, pracowni specjalistycznych, w tym komputerowych,
o bibliotek,
o świetlic,
o przyszkolnej infrastruktury sportowej (w szczególności sal gimnastycznych, basenów,
boisk sportowych, hal sportowych),
o gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
o obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej (w szczególności burs, internatów,
stołówek, domów studenckich);
Adaptacja, remont obiektów w związku z ich dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji
społecznych (jak np. edukacja przedszkolna);
Zakup niezbędnego wyposażenia:
o obiektów dydaktycznych (zakupy inwestycyjne: środki trwałe, wartości niematerialne i
prawne, np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie),
o obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej (nie dotyczy zakupu książek do
bibliotek),
o obiektów sportowych, w związku z ich budową, modernizacją, podnoszeniem jakości
świadczonych usług lub wprowadzaniem nowych usług i funkcji;
Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji ww. projektów (tylko
gdy jest elementem projektu)

Prace z zakresu termomodernizacji są możliwe tylko wyłącznie jako jeden z elementów projektu
(inaczej Priorytet IV RPO).
Dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych obiektów i otoczenia jest możliwe tylko wyłącznie jako
jeden z elementów projektu.
Ze wsparcia wykluczone są projekty związane z kształceniem na odległość, przy wykorzystywaniu
Internetu (e-learning).

Typ beneficjentów:
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi: przedszkola oraz inne formy
wychowania przedszkolnego, szkoły (podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne),
placówki służące wyrównywaniu szans (CKU/CKP), młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Ochotnicze Hufce
Pracy – działające na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
Organizacje pozarządowe,
Szkoły wyższe – publiczne i niepubliczne. (Nie będą realizowane te projekty szkół wyższych,
które są wspierane w ramach POIiŚ. Nie przewiduje się wsparcia dla szkół artystycznych),
Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność edukacyjną,
Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, prowadzące działalność edukacyjną,
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Alokacja finansowa na działanie ogółem: 127 125 000 euro
Wkład ze środków unijnych na działanie: 88 931 250 euro

Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 15 693 750 euro
Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie: 22 500 000 euro
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85% lub
na poziomie wynikającym z właściwego programu pomocowego (w przypadku wystąpienia pomocy
publicznej).
Minimalny wkład własny beneficjenta:
3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, gdy nie
występuje pomoc publiczna,
40% - w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej,
40% - w przypadku udzielania pomocy de minimis.

Pomoc publiczna
Pomoc publiczna co do zasady nie wystąpi. Jeśli jednak wystąpi, będzie udzielana zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie zasadami, a w szczególności na poziomie wynikającym z:
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w
ramach regionalnych programów operacyjnych.

Minimalna/Maksymalna wartość projektu
Infrastruktura szkolnictwa wyższego:
Infrastruktura dydaktyczna (budynki i wyposażenie) w zakresie nowoczesnych technologii
Maksymalna wartość projektu – 20 mln zł.
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego dla celów dydaktycznych
Maksymalna wartość projektu – 20 mln zł.
Infrastruktura dydaktyczna, dotycząca innych kierunków kształcenia niż cel wymieniony w
Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ): rozwój najwyższej klasy
ośrodków akademickich kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii oraz
podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i
komunikacyjnych na uczelniach oraz infrastruktura towarzysząca (np. sportowo-rekreacyjna)
wykorzystywana przez studentów
Maksymalna wartość projektu – 20 mln zł.
Powyżej tych wartości: wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wartość projektów może wynosić powyżej 20 mln zł, jeśli realizowany projekt jest istotny dla rozwoju
regionu oraz nie został ujęty na liście indykatywnej POIiŚ. W takim przypadku podlega naborowi w
trybie indywidualnym.
Forma płatności: Zaliczka, refundacja

