Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2021 rok1
(wersja z dnia 29.12.2020)

Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej
(www.power.gov.pl). Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn zm.) dopuszcza się
możliwość aktualizacji harmonogramu.
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Numer i nazwa Priorytetu/
Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia naborów

Priorytet 2 Efektywne
Nie przewiduje się
polityki publiczne dla rynku naborów w 2021 r.
pracy, gospodarki i edukacji

Typy projektów
mogących uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu –
kwota dofinansowania
publicznego w
złotówkach

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Nie przewiduje się
naborów w 2021 r.

Nie przewiduje się
naborów w 2021 r.

Nie przewiduje się
naborów w 2021 r.

Nie przewiduje się
naborów w 2021 r.

Brak naborów w tym
działaniu, projekty
realizowane są
wyłącznie w trybie
pozakonkursowym.

Brak naborów w tym
działaniu, projekty
realizowane są wyłącznie
w trybie
pozakonkursowym.

Brak naborów w
tym działaniu,
projekty
realizowane są
wyłącznie w trybie
pozakonkursowym.

Brak naborów w tym
działaniu, projekty
realizowane są
wyłącznie w trybie
pozakonkursowym.

Działanie 2.2
Wsparcie na rzecz
zarządzania strategicznego
przedsiębiorstw oraz
budowy przewagi
konkurencyjnej
Priorytet 2 Efektywne
Brak naborów w tym
polityki publiczne dla rynku działaniu, projekty
pracy, gospodarki i edukacji realizowane są
wyłącznie w trybie
Działanie 2.3 Zapewnienie
pozakonkursowym.
jakości i dostępności usług
rozwojowych świadczonych
na rzecz przedsiębiorstw i
pracowników

Numer i nazwa Priorytetu/
Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia naborów

Nie przewiduje się
Priorytet 2 Efektywne
polityki publiczne dla rynku naborów w 2021 r.
pracy, gospodarki i edukacji

Typy projektów
mogących uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu –
kwota dofinansowania
publicznego w
złotówkach

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Nie przewiduje się
naborów w 2021 r.

Nie przewiduje się
naborów w 2021 r.

Nie przewiduje się
naborów w 2021 r.

Nie przewiduje się
naborów w 2021 r.

Konkurs: Szkolenia lub
doradztwo wynikające
z rekomendacji
Sektorowych Rad
ds. Kompetencji

66 904 573 zł
(w tym dofinansowanie:
60 214 115,70 zł)*

Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Ogłoszenie rund
konkursu będzie
uzależnione od
przekazania przez
sektorowe rady ds.
kompetencji i
rekomendacji
stanowiących
podstawę realizacji
niniejszego konkursu
i ich akceptacji przez
PARP.
Konkurs realizowany
w podziale na rundy.

Działanie 2.12 Zwiększenie
wiedzy o potrzebach
kwalifikacyjno-zawodowych
Priorytet 2 Efektywne
Konkurs z 2020 r.
polityki publiczne dla rynku ogłoszenie konkursu:
pracy, gospodarki i edukacji I runda: 28.02.2020
II runda: 1.12.2020 *
Działanie 2.21
Poprawa zarządzania,
III runda: 20.01.2021*
rozwoju kapitału ludzkiego IV runda: 10.03.2021
oraz wsparcie procesów
* Ogłoszenie II i III
innowacyjnych w
rundy konkursu w
przedsiębiorstwach
pierwotnie
planowanych terminach
(30.04.2020 i
30.06.2020) zostało
wstrzymane w
uzgodnieniu z IZ PO
WER z uwagi na

W ramach celu 4
Wzrost liczby
przedsiębiorstw
objętych działaniami
służącymi poprawie
zarządzania, rozwojowi
kapitału ludzkiego oraz
wspierającymi procesy
innowacyjne:

II, III i IV runda konkursu
planowana do realizacji
w 2021 r:
64 740 720 zł (w tym
dofinansowanie
58 266 648,00 zł)
*W celu niwelowania
negatywnych skutków
pandemii Covid- 19
PARP, w uzgodnieniu z IZ

Numer i nazwa Priorytetu/
Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia naborów

Typy projektów
mogących uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu –
kwota dofinansowania
publicznego w
złotówkach

konieczność
przeprowadzenia
analizy rekomendacji i
potrzeb sektorów w
związku z pandemią
Covid-19.
rozpoczęcie naboru:
I runda: 31.03.2020
II runda: 4.01.2021
III runda: 22.02.2021
IV runda: 12.04.2021

- zwiększenie zdolności
adaptacyjnych
przedsiębiorców
poprzez szkolenia
i doradztwo w zakresie
rekomendowanym
przez sektorowe rady
ds. kompetencji.

PO WER, przeznaczyła
część pierwotnej alokacji
konkursu w wys.
122 668 000,00 zł na
realizację pilnych działań
szkoleniowych lub
doradczych wynikających
z rekomendacji
sektorowych rad ds.
kompetencji.

zakończenie naboru:
I runda: 12.05.2020,
godz.10.00
II runda: 18.01.2021
godz.10.00
III runda: 8.03.2021,
godz.10.00
IV runda: 26.04.2021
godz.10.00

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

Numer i nazwa Priorytetu/
Działania/
Poddziałania

Planowany termin
rozpoczęcia naborów

Typy projektów
mogących uzyskać
dofinansowanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu –
kwota dofinansowania
publicznego w
złotówkach

Instytucja
ogłaszająca
konkurs

Dodatkowe
informacje

