
czerwiec 2017 3 800 000 nie

grudzień 2017 6 600 000 nie

4.6.1 Wsparcie gospodarki 
wodno-ściekowej w ramach ZIT

maj 2017*
Inwestycje w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej
3 840 000 nie

4.6.3 Wsparcie ochrony 
zasobów przyrodniczych w 

ramach ZIT
czerwiec 2017 Wszystkie typy projektów 1 800 000 nie tylko dla JST

6.4.1 Rewitalizacja obszarów 
miejskich 

i ich obszarów funkcjonalnych 
w ramach ZIT

wrzesień 2017*
Inwestycje z zakresu rewitalizacji 

obszarów miejskich
14 200 000 nie Projekt zintegrowany

maj 2017 2 200 000 nie

listopad 2017 570 000 nie

8.4.3 Rozwój usług opieki nad 
dziećmi 
w wieku do lat 3 w ramach ZIT

czerwiec 2017
Projekty w zakresie wsparcia 
tworzenia i funkcjonowania 

podmiotów świadczących usługi 
opieki nad dziećmi do lat 3 

900 000 nie

9.1.1 Aktywne włączenie 
społeczne 

w ramach ZIT
wrzesień 2017 

Projekty na rzecz aktywnej 
integracji

1 600 000 nie tylko dla JST

październik 2017 704 072 tylko dla JST

październik 2017 189 341
Konkurs dedykowany wszystkim 

beneficjentom poza JST

czerwiec 2017 208 000 nie
projekt 

zintegrowany

lipiec 2017 1 000 000 nie
projekt 

niezintegrowany

maj/czewiec 2017 295 000 nie
Konkurs dedykowany wszystkim 

beneficjentom poza JST

maj/czerwiec 2017 1 500 000 nie tylko dla JST

maj/czerwiec 2017 291 901 nie
Konkurs dedykowany wszystkim 

beneficjentom poza JST

maj/ czerwiec 2017 2 000 000 tylko dla JST

* Nabór otwarty

Zarząd ZIT BTOF rekomenduje, aby nabory konkursów w ramach poddziałania 10.1.2. i 10.1.3 zaplanowane w maju/czerwcu, odbywały się co najmniej w odstępach tygodniowych.

10.1.3 Kształcenie zawodowe w 
ramach ZIT

Projekty w zakresie poprawy 
jakości, efektywności i 

atrakcyjności kształcenia 
zawodowego 

Załącznik do Uchwały nr 49/2017

Zarządu ZIT BTOF

z dnia 06.04.2017

4.6.2 Wsparcie ochrony 
zasobów kultury w ramach ZIT

czerwiec 2017

UWAGI NUMER PODDZIAŁANIA
PLANOWANY TERMIN 

NABORU
TYP PROJEKTÓW

ALOKACJA
(EURO)

C
A
Ł

3.5.1 Efektywność energetyczna 
w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym w ramach ZIT

Wszystkie typy projektów

3 300 000

październik 2017 1 590 000

2017

lipiec 2017

Inwestycje związane z 
efektywnością energetyczną 

budynków użyteczności 
publicznej

5 500 000 nie
konkurs dla JST

marzec 2017

Inwestycje związane z 
efektywnością energetyczną 

budynków użyteczności 
publicznej

1 200 000 tak
 konkurs z preselekcją, dla 

wszystkich beneficjentów za 
wyjątkiem JST

DODATKOWE INFORMACJEPRESELEKCJA

tylko dla JST
projekt 

zintegrowany

nie tylko dla JST

nie

Infrastruktura edukacyjna i 
szkoleniowa szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe

nie

3.5.2 Zrównoważona mobilność 
miejska i promowanie strategii 
niskoemisyjnych w ramach ZIT

Wszystkie typy projektów

6.4.3 Inwestycje w 
infrastrukturę kształcenia 

zawodowego w ramach ZIT

6.4.2 Inwestycje w 
infrastrukturę przedszkolną w 

ramach ZIT  
czerwiec 2017 

Inwestycje związane z budową i 
adaptacją istniejących obiektów 
na potrzeby świadczenia usług 

edukacji przedszkolnej

1 720 000

9.1.2 Rozwój usług 
opiekuńczych 
w ramach ZIT 

Projekty na rzecz rozwoju usług 
opiekuńczych

tylko dla JST

10.1.1 Wychowanie 
przedszkolne w ramach ZIT

Projekty z zakresu wychowania 
przedszkolnego

Tylko dla jst

10.1.2 Kształcenie ogólne w 
ramach ZIT

Projekty w zakresie realizacji 
działań na rzecz kształcenia i 

rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów 


