
UZASADNIENIE 

do projektu uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały 
nr 4824/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie 
przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 
(Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2022 

 

 
W celu sprawnego zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, w styczniu 2022 r. Instytucja Zarządzająca RPO WD 
opracowała Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
(Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2022.  
 
Niniejszą uchwałą wprowadza się do harmonogramu dwa nowe nabory. 
Pierwszy nabór w Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, w Działaniu 3.3. Efektywność 
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, w ramach 
Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym. Ze względu na propozycję Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, aby 
część środków z II transzy REACT-EU przeznaczyć na wsparcie Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego w obszarze ograniczania niskiej emisji, dokonane zostały 
odpowiednie zmiany w RPO WD 2014 – 2020. Ponieważ akceptacja zmian przez Komisję 
Europejską jeszcze trwa, a zarządzanie środkami REACT-EU jest elastyczne, istnieje możliwość 
ogłoszenia konkursu w Poddziałaniu 3.3.1 o podobnym charakterze, a po zatwierdzeniu zmian 
w RPO WD 2014 – 2020 przez KE zawieranie umów już z wykorzystaniem środków REACT-EU 
w ramach dedykowanej osi priorytetowej. Dzięki temu procedura przygotowania i wyboru 
projektów może zostać rozpoczęta jeszcze przed formalnym zatwierdzeniem zmian 
w programie, co jest istotne ze względu na konieczność szybkiej realizacji i rozliczenia 
projektów. 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wyniesie 1 020 000 EUR. 
Beneficjentami projektów będą dolnośląskie grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. W ramach przedsięwzięć zostanie przeprowadzona kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków użytkowanych przez GOPR na cele ratownictwa. 
Ze względu na planowane zmiany w RPO WD 2014 - 2020 termin naboru może ulec zmianie.  
Dopuszcza się możliwość rezygnacji z niniejszego konkursu w przypadku uzyskania zgody 
Komisji Europejskiej na realizację naboru w przedmiotowym zakresie w trybie 
pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 12 REACT-EU. 
 
Drugi nabór wprowadzono w Osi priorytetowej 8 - Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących 
pracy. Jest on adresowany do obywateli Ukrainy (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), 
którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy 
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. W ramach 
projektów wybranych do dofinansowania beneficjenci będą wspierać migrantów poprzez 
wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej, dążąc do ich zatrudnienia na 
dolnośląskim rynku pracy.  
 


