
Działanie/Poddziałanie Typy projektów Alokacja na 
konkurs zł 

Planowany 
termin 

ogłoszenia 
konkursu 

Działanie 3.1 Wspieranie 
wytwarzania i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 

Inwestycje w zakresie budowy  
lub modernizacji jednostek  

wytwarzania energii elektrycznej  
lub cieplnej z OZE w budynkach  

użyteczności publicznej oraz  
mieszkaniowych - mikroinstalacji 

16 700 000 2020-05-30 

Działanie 3.4 Zrównoważona 
mobilność miejska i promowanie 

strategii niskoemisyjnych 

Projekty z zakresu budowy  
i przebudowy ścieżek rowerowych 

22 500 000 2020-03-31 

Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona 
mobilność miejska i promowanie 

strategii niskoemisyjnych w 
ramach ZIT 

Modernizacja systemów oświetlenia publicznego 
na obszarze ZIT 

4 414 991 17.02.2020 

Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w 
infrastrukturę społeczną 

Inwestycje w infrastrukturę społeczną: 
infrastruktura  na potrzeby realizacji usług 

spełcznych świadczonych w środowisku lokalnym 
(w tym min. mieszkania chronione, wspomagane, 

placówki opiekuńczo-wychowawcze do 14 os., 
inne placówki wsparcia i opieki) oraz usług 

aktywnej integracji 

11 170 000 2020-04-30 

Zestawienie konkursów w ramach których wnioskodawcą może być gmina wiejska 



Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 

Projekty w zakresie wsparcia tworzenia i 
funkcjonowania podmiotów świadczących usługi 

opieki nad dziećmi do lat 3 

42 727 618 2020-02-28 

Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na 
rzecz wydłużania aktywności 

zawodowej mieszkańców 

Projekty w zakresie eliminowania zdrowotnych 
czynników ryzyka w miejscu pracy 

8 395 363 2020-06-30 

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne 
włączenie społeczne  

Projekty na rzecz aktywnej integracji 17 223 962 
4 305 990 

2020-06-30 
2020-09-30 

Poddziałanie 9.2.2 Aktywne 
włączenie społeczne młodzieży 

objętej sądowym środkiem 
wychowawczym lub poprawczym 

Projekty na rzecz włączenia społecznego 
młodzieży objętej sądowym środkiem 

wychowawczym lub poprawczym 

4 386 770 2020-04-30 

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług 
społecznych 

Projekty z zakresu usług opiekuńczych nad 
osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu  

16 475 360 
42 308 375 

2020-02-28 
2020-09-30 

Zestawienie konkursów w ramach których wnioskodawcą może być gmina wiejska 



Działanie/Poddziałanie Typy projektów Alokacja na konkurs Planowany termin 
ogłoszenia konkursu 

Poddziałanie 10.2.1 
Wychowanie 
przedszkolne 

Projekty z zakresu wychowania przedszkolnego 
Projekty małe  poniżej 100 000 € 

3 606 771 
5 411 496 

2020-06-30 
2020-06-30 

Poddziałanie 10.2.1 
Wychowanie 
przedszkolne 

Projekty z zakresu wychowania przedszkolnego 
Projekty duże powyżej 100 000 € 

5 411 496 2020-06-30 

Poddziałanie 10.2.1 
Wychowanie 
przedszkolne 

Projekty z zakresu wychowania przedszkolnego w 
przedszkolach specjalnych/oddziałów 

przedszkolnych świadczących usługi wychowania 
przedszkolnego dla dzieci z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi 
dotyczącymi w szczególności wzroku lub słuchu 

4 369 897 2020-04-30 

Poddziałanie 10.2.2 
Kształcenie ogólne 

Projekty z zakresu realizacji działań na rzecz 
kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych 

uczniów 
Projekty małe poniżej 100 000 € 

2 192 353 2020-09-30 

Poddziałanie 10.2.2 
Kształcenie ogólne 

 

Projekty z zakresu realizacji działań na rzecz 
kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych 

uczniów 
Projekty duże powyżej 100 000 € 

5 115 490 2020-09-30 
 

Zestawienie konkursów w ramach których wnioskodawcą może 

być gmina wiejska 


