
Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa

PO Polska Cyfrowa
 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-
usług publicznych 

od 27 lutego 2015 r. do 4 
maja 2015 r.

    jednostki administracji rządowej, 
    podmioty podległe jednostkom administracji 
rządowej lub przez nie nadzorowane (z 
wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako 
potencjalni partnerzy), 
    sądy i jednostki prokuratury, 
    partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z 
przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, 
jednostkami naukowymi lub podmiotami 
leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest 
minister lub publiczna uczelnia medyczna.

dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w 
największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego 2 Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Wysoka dostępność i jakość e-
usług publicznych. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja 
i otwarty rząd, poprzez działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług 
publicznych. W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych 
dla funkcjonowania e-usług publicznych.

Kwota środków 
przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w 
niniejszym konkursie wynosi  
800 000 000,00 PLN (słownie: 
osiemset milionów złotych) z 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) oraz 145 500 000,00 
PLN (słownie: sto czterdzieści 
pięć milionów pięćset tysięcy 
złotych) współfinansowania 
krajowego z budżetu państwa. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/nabory/21-wysoka-dostepnosc-i-

jakosc-e-uslug-publicznych/

PO Kapitał ludzki

2.2.1 Projekt systemowy PARP pt. 
Planowanie działań w MSP a 
finansowanie zwrotne. Konkurs dot. 
wyboru usługodawców do świadczenia 
usług doradczo-szkoleniowych dla 
MSP nt. finansowania zwrotnego – II 
edycja konkursu

styczeń 2015

podmiot, który spełnia kryteria: 
http://pokl.parp.gov.pl/index/index/2627
(brak aktualnego ogłoszenia, przykładowe 
ogłoszenie naboru z 2014 r.)

Usługa pilotażowa w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć 
gospodarczych w MŚP to doradczo-szkoleniowa powiązana 
 z dostosowaną do potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ofertą 
finansowania zwrotnego, realizowana zgodnie ze Standardem.

Oferta finansowania zwrotnego (Oferta FZ) – produkty finansowe (np. kredyt, 
leasing), przedstawione w Załączniku nr 1 do Standardu (Opis Ofert FZ), 
przeznaczone na realizację określonego przedsięwzięcia gospodarczego w MŚP, 
dostosowane przez Instytucje Finansowe (IF) w ramach porozumienia z PARP do 
potrzeb i możliwości MŚP. Dostosowanie Oferty do potrzeb i możliwości MSP w 
porównaniu z innymi oferowanymi przez daną IF komercyjnymi produktami 
finansowania zwrotnego polega na spełnieniu przez tę Ofertę co najmniej jednego  
z poniższych warunków:http://pokl.parp.gov.pl/index/index/2627 

http://www.parp.gov.pl/index/index/14
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4.1.1 Rozwój społeczny i zasobów 
ludzkich - Ochrona zdrowia

 

od 01.2015 do 03.2015
od 08.2015 do 10.2015
od 01.2016 do 03.2016

Projekt w zakresie objętym niniejszym regulaminem 
skierowany jest do następujących grup 
uczestników:
a. przedszkoli, które prowadzą edukację 
przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lat
zlokalizowanych na terenie całego kraju wraz z 
nauczycielami i wychowawcami,
b. dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją 
przedszkolną zamieszkałych na terenie
całego kraju i ich rodziców/opiekunów prawnych.
O udział w Projekcie mogą ubiegać się przedszkola 
publiczne i niepubliczne, oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych, publiczne 
i niepubliczne punkty przedszkolne
oraz zespoły wychowania przedszkolnego, które są 
zlokalizowane na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzą edukację 
przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lat.

„Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do 
małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców"Celem głównym Projektu 
jest ograniczenie występowania i nasilenia choroby próchnicowej
zębów oraz poprawa stanu jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w 
wieku
0-5 lat. Cel ten zostanie osiągnięty między innymi poprzez:
a. nauczanie zasad prawidłowego szczotkowania zębów wraz z instruktażem u 
dzieci
w wieku przedszkolnym (3-5 lat),
b. edukację prozdrowotną i promocję zdrowia jamy ustnej skierowaną zarówno
do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i do ich rodziców/opiekunów i nauczycieli
przedszkolnych.

http://zebymalegodziecka.pl/

Szwajcarsko-Polski Program 
Współpracy



Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 2015 

Celem Funduszu będzie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie 
wiedzy poprzez:

    zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy 
Polską a państwami-darczyńcami,
    rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy 
instytucjami działającymi w sferze edukacji (na poziomie szkolnictwa: 
podstawowego, wyższego, zawodowego oraz osób dorosłych) w Polsce oraz na 
obszarze państw-darczyńców.

Wartość programu z funduszy 
EOG oraz z funduszy 
norweskich: 15 000 000 euro

http://www.eog.gov.pl/o_programie/o
bszary_wsparcia/badania_naukowe_i
_stypendia/fundusz_stypendialny_i_s
zkoleniowy/strony/start.aspx

Program Interreg Region 
Morza Bałtyckiego (Baltic 
Sea Region - IBSR) 

Program Interreg Region Morza 
Bałtyckiego (Baltic Sea Region - IBSR) 

od 2 grudnia 2014 r. do 2 
lutego 2015 r

(etap I)

władze publiczne szczebla lokalnego, regionalnego 
lub krajowego, organizacji badawczych i 
szkoleniowych, organizacji pozarządowych, agencji 
i stowarzyszeń sektorowych a także firm 
prywatnych nastawionych na zysk z obszaru 
programu

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie 
projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe 
projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje 
nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. z zakresu transportu, efektywnego 
korzystania ze źródeł energii i zasobów środowiska, zapewnienia czystości wód 
międzynarodowych).

Kwota dofinansowania 
przekazana na program z 
Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa (ENI) na udział 
partnerów z Białorusi i Rosji 
wynosi 8,8 mln euro.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.
pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/
Strony/Pierwszy_nabor_projektow_pr
ogramu_Interreg_Region_Morza_Bal

tyckiego_otwarty_021214.aspx

Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach
Część 1) Gospodarka ściekowa w 
ramach Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Nabór ciągły, pożyczka

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
2) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 
realizacji zadań własnych jednostek samorządu 
terytorialnego.

1) budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (także 
w zakresie dotyczącym przetwarzania osadów ściekowych);
2) budowa, rozbudowa lub modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej 
(zakres przedsięwzięć zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji) wraz z budową przyłączy 
budynków do kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia 
będącego przedmiotem wniosku.

kwota pożyczki:
I. od 500 000 zł - w przypadku 
przedsięwzięć realizowanych 
przez gminy o znaczącym
udziale obszarów chronionych 
(tzw. „zielone gminy”), 
spełniające kryteria 
horyzontalne w tym zakresie;
II. od 1 000 000 zł - w 
przypadku pozostałych 
przedsięwzięć;

Gospodarka wodno-ściekowa w 
aglomeracjach 
Część 2) Współfinansowanie 
projektów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko

Nabór wniosków odbywa 
się w trybie naboru 

ciągłego.
Terminy, sposób składania 
i rozpatrywania wniosków 

określone zostaną 
odpowiednio

w ogłoszeniu o naborze 
lub w regulaminie naboru, 
które zamieszczane będą 

na stronie
internetowej NFOŚiGW

1) Beneficjenci Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz
2014-2020;
2) Podmioty upoważnione przez Beneficjentów 
wymienionych w pkt 1) do ponoszenia wydatków 
kwalifikowanych

1) Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie priorytetów Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;
lub
2) Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie priorytetów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;

1) dopłaty do ceny wykupu 
obligacji;
2) pożyczki, w tym pożyczki na 
zachowanie płynności 
finansowej.

Racjonalna gospodarka odpadami
Część 1) Selektywne zbieranie i 
zapobieganie powstawaniu odpadów

1) Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2) Budowa systemów selektywnego zbierania odpadów
3) Doposażenie systemów selektywnego zbierania odpadów 

pożyczka

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/gospodarka-wodno-
sciekowa-w-aglomeracjach/



Racjonalna gospodarka odpadami
Część 2) Instalacje gospodarowania 
odpadami

1) Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK),
2) Rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji przetwarzania odpadów, 
celem uzyskania statusu RIPOK.
3) Budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji 
przeznaczonych do prowadzenia procesów recyklingu (lub przygotowania do 
recyklingu) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych.
4) Budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji 

pożyczka

Racjonalna gospodarka odpadami
Część 3) Modernizacja stacji 
demontażu pojazdów

Przedsiębiorcy prowadzący stacje
 demontażu pojazdów

Rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów, w tym:
a) zakup maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu 
pojazdów
wycofanych z eksploatacji;
b) zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów
wytworzonych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

pożyczka

Racjonalna gospodarka odpadami
Część 4) Dofinansowanie zbierania i 
demontażu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji

Nabór wniosków odbywa 
się w trybie ciągłym:

1) do 31 marca w każdym 
roku obowiązywania 

programu priorytetowego, 
w przypadku

przedsięwzięć 
polegających na 

demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji,
2) do 31 lipca w każdym 

roku obowiązywania 
programu priorytetowego, 

w przypadku
przedsięwzięć 

polegających na zbieraniu 
i przekazywaniu do 

demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji.

1) Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu 
pojazdów (w przypadku przedsięwzięć
2) Gminy oraz powiaty, które przekazały do 
demontażu zebrane pojazdy wycofane
z eksploatacji 

1) Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji
2) Zbieranie i przekazanie do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dotacja, w tym dopłata do 
demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji.

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
2) przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa 
państwowe, spółki prawa handlowego.

Nabór ciągły, Wnioski 
mogą być składane do 

NFOŚiGW
od 01.01.2015 r. do 

30.06.2020 r

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/racjonalna-gospodarka-
odpadami/#c1



Racjonalna gospodarka odpadami
Część 5) Międzynarodowe 
przemieszczanie odpadów 

Organy administracji publicznej, w tym Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska.

1) gospodarowanie odpadami pochodzącymi z nielegalnego obrotu w przypadkach
2) szkolenie organów administracji publicznej wykonujących obowiązki 
Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym 
przemieszczaniem odpadów;
3) zakup sprzętu i oprogramowania dla organów
4) przygotowanie raportów, analiz, ocen, opracowań lub publikacji z zakresu 
międzynarodowego przemieszczania odpadów;
5) unieszkodliwienie substancji kontrolowanej 

Przekazanie środków 
finansowych na rachunek 
bieżący dochodów 
budżetowych ministra
właściwego do spraw 
środowiska w celu 
dofinansowania zadań z 
zakresu ochrony
środowiska i gospodarki 
wodnej realizowanych przez 
państwowe jednostki 
budżetowe.

Racjonalna gospodarka odpadami, 
Część 6) Współfinansowanie 
projektów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko

1) Beneficjenci Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz
2014-2020, dla których funkcję Instytucji 
Wdrażającej pełni NFOŚiGW;
2) Podmioty upoważnione przez Beneficjentów 
wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków 
kwalifikowanych.

Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie priorytetów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz w Szczegółowym opisie 
priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pozyczka

Ochrona powierzchni ziemi
Część 1) Remediacja terenów 
zdegradowanych i rekultywacja 
składowisk odpadów

Nabór wniosków odbywa 
się w trybie ciągłym. 
Wnioski mogą być 

składane do NFOŚiGW
od 01.01.2015 r. do 

30.06.2020 r

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 
w tym jednostki samorządu
terytorialnego realizujące przedsięwzięcia w formie 
wykonania zastępczego;
2) podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu 
Państwa;
3) Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe,
spółki prawa handlowego. 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/ochrona-powierzchni-ziemi/

pożyczka, dotacja

Ochrona powierzchni ziemi
Część 2) Przeciwdziałanie osuwiskom 
ziemi i likwidowanie ich skutków dla 
środowiska

1) jednostki samorządu terytorialnego;
2) spółki akcyjne lub spółki z o.o., w których co 
najmniej 51% akcji lub udziałów
posiadają jednostki samorządu terytorialnego;
3) podmioty (w tym stowarzyszenia) zarządzające 
obiektami zabytkowymi, które są własnością Skarbu 
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
4) kościoły i organizacje kościelne (osoby prawne i 
jednostki organizacyjne działające na
podstawie przepisów o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 
związków wyznaniowych oraz o
gwarancjach wolności sumienia i wyznania).

1) Wykonywanie projektów robót geologicznych, dokumentacji 
geologicznoinżynierskich
osuwisk oraz projektów budowlanych zabezpieczenia lub stabilizacji
osuwisk.
2) Wykonywanie prac stabilizacyjnych i zabezpieczających dotyczących osuwisk
stanowiących zagrożenie dla środowiska, urządzeń i obiektów ochrony środowiska,
gospodarki wodnej, obszarów cennych przyrodniczo i zabytków kultury; prace nie
obejmują remontów i modernizacji dróg, budynków, urządzeń i obiektów 
zagrożonych
lub uszkodzonych przez osuwiska.

 dotacja

Nabór wniosków odbywa 
się w trybie ciągłym.

Nabór ciągły

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/ochrona-powierzchni-
ziemi/



Ochrona powierzchni ziemi
Część 3) Remediacja powierzchni 
ziemi objętej szkodą w środowisku 
albo
zanieczyszczeniem historycznym

Regionalne dyrekcje ochrony środowiska (RDOŚ)
1) remediacja w przypadku historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
2) działania naprawcze,

Przekazanie środków 
finansowych na rachunek 
bieżący dochodów 
budżetowych ministra
właściwego do spraw 
środowiska w celu 
dofinansowania zadań z 
zakresu ochrony
środowiska i gospodarki 
wodnej realizowanych przez 
państwowe jednostki 
budżetowe.

Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy 
geologicznej kraju oraz gospodarka 
zasobami
złóż kopalin i wód podziemnych

Nabór ciągły

1) Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 
Instytut Badawczy.
2) jednostki samorządu terytorialnego,
3) związki jednostek samorządu terytorialnego.

1) Zadania państwowej służby geologicznej określone w ustawie Pgg i państwowej 
służby hydrogeologicznej określone w ustawie Prawo wodne.
2) Badania i prace geologiczne dla ochrony środowiska.
3) Dokumentowanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oraz głównych 
zbiorników wód podziemnych.
4) Rozpoznawanie możliwości wykorzystania wód uznanych za kopaliny (zgodnie z 
ustawą Pgg).

dotacja

Geologia i górnictwo
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości 
wynikających z wydobycia kopalin

Nabór ciągły

1) dotacja:
a) finansowane w całości lub w części ze środków 
budżetu państwa w formie dotacji
podmiotowych i celowych podmioty i instytucje, 
których działalność regulują przepisy Prawa 
geologicznego i górniczego,
b) podmioty wskazane w ustawach 
restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa,
c) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
d) jednostki powołane do prowadzenia działań 
ratowniczych w górnictwie.
2) pożyczka:
a) podmioty i instytucje, których działalność regulują 
przepisy ustawy Prawo geologiczne
i górnicze.

1) rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą,
2) wprowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów w trakcie 
wydobycia
i przeróbki surowców,
3) ochrona powierzchni ziemi i zasobów wód przed skutkami eksploatacji 
podziemnej i
otworowej między innymi poprzez podsadzanie i lokowanie odpadów mineralnych,
4) ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych i wód zasolonych,
5) doposażenie jednostek powołanych do prowadzenia działań ratowniczych w 
górnictwie
w aparaturę i sprzęt ratowniczy,
6) wspieranie działalności Wyższego Urzędu Górniczego z zakresu ochrony 
środowiska
między innymi poprzez wspieranie działalności wydawniczej, doposażenie 
Archiwum
Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w sprzęt niezbędny do gromadzenia i
archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów
górniczych oraz jej udostępniania,
7) doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania
eksploatacji kopalin,
8) badania i prace dla ochrony środowiska w górnictwie.

dotacja
pożyczka

Poprawa jakości powietrza
Nabór wniosków odbywa 

się w trybie ciągłym.
Województwa

1) opracowanie programów ochrony powietrza;
2) opracowanie planów działań krótkoterminowych.

Dotacja.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/poprawa-jakosci-
powietrza/

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/geologia-i-gornictwo/



LEMUR-Energooszczędne Budynki 
Użyteczności Publicznej
Część 1) LEMUR – Energooszczędne 
Budynki
Użyteczności Publicznej

Nabór wniosków odbywa 
się w trybie ciągłym.

1) podmioty sektora finansów publicznych, z 
wyłączeniem państwowych jednostek
budżetowych,
2) samorządowe osoby prawne, spółki prawa 
handlowego, w których jednostki samorządu
terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i 
które powołane są do realizacji
zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach,
3) organizacje pozarządowe, w tym fundacje i 
stowarzyszenia, a także kościoły i inne
związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i 
innych związków wyznaniowych
oraz kościelne osoby prawne, które realizują 
zadania publiczne na podstawie
odrębnych przepisów.

Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych
budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

dotacja,
 pożyczka.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-priorytetowe/lemur-
energooszczedne-budynki-
uzytecznosci-publicznej/

Dopłaty do domów 
energooszczędnych
Część 2) Dopłaty do kredytów na 
budowę domów energooszczędnych 

Nabór wniosków o dotację 
NFOŚiGW wraz z 

wnioskami o kredyt 
prowadzony jest w trybie

ciągłym. 

1) osoby fizyczne dysponujące prawomocnym 
pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo 
do dysponowania nieruchomością, na której będą 
budowały budynek mieszkalny. 
2) osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do 
przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz:
prawa własności nieruchomości, wraz z domem 
jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje 
albo użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej i własności domu
jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony 
i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo 
własności lokalu mieszkalnego. Przez dewelopera 
rozumie się także spółdzielnię
mieszkaniową. 

1) budowa domu jednorodzinnego;
2) zakup nowego domu jednorodzinnego;
3) zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

Dotacja na częściową spłatę 
kapitału kredytu bankowego 
realizowana za 
pośrednictwem banku na
podstawie umowy o 
współpracy zawartej z 
NFOŚiGW. 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/doplaty-do--kredytow-na-
domy-energooszczedne/informacje-o-
programie/

Inwestycje energooszczędne w MŚP
Część 3) Inwestycje energooszczędne 
w małych i średnich 
przedsiębiorstwach 

Nabór wniosków o dotację 
NFOŚiGW na częściowe 
spłaty kapitału kredytów 

bankowych
wraz z wnioskami o kredyt 
prowadzony jest w trybie 

ciągłym przez banki, które 
zawarły

umowy o współpracy z 
NFOŚiGW

Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) 
utworzone na mocy polskiego prawa i działające w 
Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 
mikroprzedsiębiorstw  oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124 z 20.5.2003, s. 
36).

1) Inwestycje LEME - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych 
w zakresie:
a) poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł 
energii,
b) termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,
2) Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań 
inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie:
a) poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku 
których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii,
b) termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku 
których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii.

Dotacje na częściowe spłaty 
kapitału kredytów 
bankowych realizowane za 
pośrednictwem
banku na podstawie umowy 
o współpracę zawartej z 
NFOŚiGW.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/inwestycje-
energooszczedne-w-msp/informacje-
o-programie/

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 



BOCIAN-rozproszone, odnawialne 
źródła energii
Część 1) BOCIAN – Rozproszone, 
odnawialne źródła energii

Nabór wniosków odbywa 
się w trybie ciągłym

Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej, podejmujący realizację 
przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł 
energii na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej

1) Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii 
2) w ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe,

Pożyczka

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/bocian-rozproszone-
odnawialne-zrodla-energii/

Prosument-dofinansowanie 
mikroinstalacji OZE
Część 2a) Prosument - linia 
dofinansowania z przeznaczeniem na 
zakup i montaż
mikroinstalacji odnawialnych źródeł 
energii dla samorządów

od 16.01.2015 r. do 
30.01.2015 r.

Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

1) przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub 
mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do 
produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w 
budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych; 
2) finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do
produkcji ciepła i energii elektrycznej
3) dopuszcza się zakup i montaż instalacji 
więcej:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/

pożyczka;
dotacja.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/prosument-
dofinansowanie-mikroinstalacji-
oze/informacje-o-programie/

Ochrona i przywracanie różnorodności 
biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i 
gatunków cennych przyrodniczo

1) parki narodowe;
2) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 
parki krajobrazowe i ich zespoły,
uczelnie wyższe, placówki naukowe Polskiej 
Akademii Nauk;
3) organizacje pozarządowe, stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego i jednostki
organizacyjne PGL Lasy Państwowe;
4) podmioty będące właścicielem, użytkownikiem 
wieczystym lub zarządcą zabytkowych
parków i ogrodów;
5) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki. 

1) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z 
dostępem do informacji o środowisku;
2) przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska;
3) działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, 
będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami;
Więcej: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/ochrona-obszarow-i-gatunkow-cennych-przyrodniczo/

Nabór wniosków odbywa 
się w trybie:
1) konkursowym,
2) ciągłym.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/ochrona-obszarow-i-
gatunkow-cennych-przyrodniczo/

Środowiska i Gospodarki 
Wodnej



Ekspertyzy i opracowania
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, 
realizacja zobowiązań 
międzynarodowych

Nabór wniosków odbywa 
się w trybie ciągłym.

1) Ministerstwo Środowiska;
2) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej;
3) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
4) Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

1) opracowania, raporty, ekspertyzy, opinie, prace studialne i naukowo-badawcze 
służące wspieraniu i wypełnianiu zobowiązań Ministra Środowiska;
więcej:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/ekspertyzy-i-opracowania/

Przekazanie środków 
finansowych na rachunek 
bieżący dochodów 
budżetowych ministra
właściwego do spraw 
środowiska w celu 
dofinansowania zadań z 
zakresu ochrony
środowiska i gospodarki 
wodnej realizowanych przez 
państwowe jednostki 
budżetowe.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/ekspertyzy-i-
opracowania/

Wspieranie działalności monitoringu 
środowiska
Część 1) Monitoring środowiska

podmioty należące do sektora finansów 
publicznych, w tym jednost-ki samorządu 
terytorialnego i ich związki;
jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
uczelnie niepubliczne;
spółki prawa handlowego, osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, 
przedsiębiorstwa państwowe, fundacje (dla tych 
pod-miotów udzielane będą wyłącznie pożyczki).

1) badania realizujące i wspierające państwowy monitoring środowiska, oraz 
przedsięwzięcia służące pozyskaniu danych i informacji o środowisku, w 
szczególności wykonanie raportów prezentujących wykonywane badania oraz prace 
badawczo - pomiarowe i metodyczne dotyczące zadań określonych w programie 
Państwowego Monitoringu Środowiska;
2) zadania inwestycyjne związane z rozbudową zaplecza technicznego oraz zakupy 
wyposażenia laboratoriów wykonujących badania służące pozyskaniu danych i 
informacji o środowisku.

dotacja
pożyczka

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/wspieranie-dzialalnosci-
monitoringu-srodowiska/

Wspieranie działalności monitoringu 
środowiska
Część 2) Służba hydrologiczno-
meteorologiczna

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 
Państwowy Instytut Badawczy, który zgodnie z art. 
102 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z póź.zm.,), wykonuje 
zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej i 
meteorologicznej społeczeństwa, środowiska, 
dziedzictwa kulturowego, gospodarki i 
rozpoznawania zagrożeń niebezpiecznymi 
zjawiskami zachodzącymi w atmosferze lub 
hydrosferze. 

1) wykonywaniem pomiarów i obserwacji hydrologicznych oraz meteorologicznych;
2) wykonywaniem badań elementów hydrologicznych i morfologicznych wód 
powierzchniowych na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami, w 
szczególności sporządzenia dokumentacji planistycznych,
3) gromadzeniem, przetwarzaniem, archiwizowaniem i udostępnianiem informacji 
hydrologicznych oraz meteorologicznych;
4) wykonywaniem bieżących analiz i ocen sytuacji hydrologicznej oraz 
meteorologicznej;
5) opracowywaniem i przekazywaniem prognoz meteorologicznych oraz 
hydrologicznych;
6) opracowywaniem i przekazywaniem organom administracji publicznej ostrzeżeń 
przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze;
7) realizowaniem zadań wynikających z przynależności do organizacji
międzynarodowych w zakresie dotyczącym meteorologii, hydrologii i oceanologii;
8) wykonywanie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w zakresie 
zagrożeń powodziowych oraz zjawiska suszy.

Dotacja

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/wspieranie-dzialalnosci-
monitoringu-srodowiska/

Nabór wniosków odbywa 
się w trybie ciągłym



Przeciwdziałanie zagrożeniom 
środowiska
Część 1) Dostosowanie do zmian 
klimatu

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
samorządowe jednostki budżetowe;
jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
spółki prawa handlowego, osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, 
przedsiębiorstwa państwowe (dofinansowane 
jedynie w formie pożyczki).

1) działania infrastrukturalne.
2) działania dotyczące opracowania i wdrożenia systemu monitoringu zagrożeń i 
systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami, w tym budowa systemów 
monitoringu i ostrzegania przed nadzwyczajnymi zjawiskami klimatycznymi.
3) realizacja przedsięwzięć w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń 
spowodowanych zmianami klimatu, w tym lokalne i regionalne plany i strategie w 
zakresie działań adaptacyjnych. 

Przeciwdziałanie zagrożeniom 
środowiska
Część 2) Zapobieganie i likwidacja 
skutków nadzwyczajnych zagrożeń

służby ratownicze i stowarzyszenia wskazane w 
Porozumieniu Ministrów: Środowiska oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.03.2011 r. 
w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania 
zagrożeń dla środowiska;
jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
samorządowe jednostki budżetowe;
jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
spółki prawa handlowego, osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, 
przedsiębiorstwa państwowe (dofinansowane 
jedynie w formie pożyczki).

1) usuwanie skutków awarii i zagrożeń środowiska na obiektach ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, morskich obszarach przybrzeżnych oraz 
naturalnych akwenach;
2) zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia 
akcji ratowniczych oraz prognozowania, zapobiegania, ograniczania i usuwania 
skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii;
3) wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie 
ratownictwa ekologicznego i chemicznego i realizacji Planu Zarządzania 
Kryzysowego; 
4) realizacja przedsięwzięć w zakresie metod i narzędzi do analizowania awarii i 
zagrożeń środowiska. 

Edukacja ekologiczna

Nabór wniosków odbywa 
się w trybie:

a) konkursowym – dla 
wniosków o 

dofinansowanie w formie 
dotacji, co najmniej raz

w roku;
b) ciągłym – dla wniosków 
o dofinansowanie w formie 

pożyczki.

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej osoby prawne lub jednostki
organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje 
osobowość prawną, jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa 
przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą, państwowe 
lub samorządowe jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej.

Przedsięwzięcia edukacyjne, przyczyniające się do realizacji zasad 
zrównoważonego
rozwoju, wsparcia w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska oraz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w zakresie:
− ochrony atmosfery i klimatu;
− bezpieczeństwa ekologicznego;
− ochrony przed hałasem;
− ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
− gospodarki odpadami;
− różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach prawem 
chronionych;
− ochrony krajobrazu;
− racjonalnego gospodarowania zasobami;
− racjonalnego zagospodarowania terenów zurbanizowanych;
− ochrony wód i gospodarki wodnej;
− ochrony ekosystemów Morza Bałtyckiego;

dotacja;
pożyczka

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/edukacja-ekologiczna/

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/przeciwdzialanie-
zagrozeniom-srodowiska/#c1

Nabór wniosków odbywa 
się w trybie ciągłym.

dotacja
pożyczka



Współfinansowanie programu LIFE
Część 1) Współfinansowanie 
projektów LIFE+

Nabór wniosków odbywa 
się w trybie ciągłym.

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej:
osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą;
osoby prawne;
państwowe lub samorządowe jednostki 
organizacyjne nieposiadanące osobowości 
prawnej, które podejmują realizację 
przedsięwzięcia jako Beneficjent koordynujący 
projekty LIFE+ lub są Współbeneficjentami 
krajowego albo zagranicznego projektu LIFE+.

Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowe w 
zakresie realizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które przyczyniają 
się do osiągnięcia celów Instrumentu Finansowego LIFE+ określonych w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 614/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finansowego na 
rzecz środowiska (LIFE+),
więcej:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/#c1

pożyczka, w tym pożyczka na 
zachowanie płynności 
finansowej przedsięwzięć
współfinansowanych ze 
środków Instrumentu 
Finansowego LIFE+.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/wspolfinansowanie-
programu-life/#c1

Współfinansowanie programu LIFE
Część 2) Współfinansowanie 
projektów LIFE w perspektywie 
finansowej 2014 – 2020

1. Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej:
a) osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą;
b) osoby prawne;
c) państwowe lub samorządowe jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
2. Beneficjent koordynujący – podmiot, o którym 
mowa w pkt. 1, który podejmuje się realizacji 
przedsięwzięcia LIFE;
więcej:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-krajowe/programy-
priorytetowe/wspolfinansowanie-programu-life/#c2

1) Przedsięwzięcia krajowe i międzynarodowe w zakresie realizowanym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które przyczyniają się do osiągnięcia celów 
Programu LIFE określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu 
działań na rzecz środowiska
i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007;
2) krajowe i międzynarodowe projekty zintegrowane LIFE w zakresie realizowanym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym projekty składane przez MŚ lub inne 
jednostki podległe Ministrowi Środowiska lub przez niego nadzorowane. Ilekroć w 
niniejszym programie używa się pojęcia przedsięwzięcie, jest to równoznaczne z 
pojęciem projektu w rozumieniu dokumentów programowych LIFE.

Pożyczka
Dotacja

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/wspolfinansowanie-
programu-life/#c2



SYSTEM – Wsparcie działań przez 
WFOŚiGW
Część 1) Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest

Nabór wniosków odbywa 
się w trybie ciągłym.

Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Beneficjentem końcowym programu są jednostki 
samorządu terytorialnego, które otrzymują wsparcie 
za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.

1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz 
unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodne z 
gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
2) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz 
unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach 
dotkniętych klęską żywiołową.

Udostępnienie środków 
finansowych WFOŚiGW z 
przeznaczeniem na udzielanie 
dotacji.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/system--wsparcie-
dzialan-przez-wfosigw/#c1

SYSTEM – Wsparcie działań przez 
WFOŚiGW
Część 2) REGION

Nabór wniosków odbywa 
się w trybie ciągłym

Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Beneficjentami końcowymi programu są podmioty 
realizujące przedsięwzięcia na rzecz intensyfikacji 
regionalnych działań ochrony środowiska lub 
gospodarki wodnej.

Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki 
wodnej ujętych
w planach działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej.

Pożyczka.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/srodki-
krajowe/programy-
priorytetowe/system--wsparcie-
dzialan-przez-wfosigw/#c2

Działanie 1:  Pamięć europejska 1 marca 2015

1. Rodzaj organizacji: Publiczne samorządy 
terytorialne/władze regionalne lub organizacje 
nienastawione na zysk, w tym organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszenia 
ocalałych oraz organizacje kulturalne, młodzież
owe, edukacyjne i badawcze, stowarzyszenia miast 
partnerskich. 
2. Liczba partnerów 
W projekcie muszą brać udział organizacje z co 
najmniej jednego państwa członkowskiego. 
Pierwszeństwo przyznaje się projektom 
międzynarodowym. 

reflekse na temat europejskiej różnorodności kulturowej i szeroko rozumianych 
wspólnych wartości. W tym kontekście finansowaniu podlegają projekty zajmujące 
się refleksją na temat przyczyn pojawienia się reżimów ITD. 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/COMM-2013-00367-00-00-PL-TRA-
00.pdf

Maksymalna kwalifikowalna
kwota dotacji do projektu:
100 000 EUR



 Działanie 2: Demokratyczne 
zaangażowanie i uczestnictwo 
obywatelskie, Partnerstwo miast

2 marca 2015 i
1 września 2015

Miasta/władze miejskie lub ich komitety do spraw 
partnerstwa bądź inne organizacje nienastawione 
na zysk reprezentujące samorządy terytorialne. 

uczestnictwo obywatelskie ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych 
bezpośrednio ze strategiami UE w celu zapewnienia konkretnego udziału w 
procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu 
ITD.. https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/COMM-2013-00367-00-00-PL-
TRA-00.pdf 

Maksymalna kwalifikowalna 
kwota dotacji do projektu: 25 
000 EU

 Działanie 2: Demokratyczne 
zaangażowanie i uczestnictwo 
obywatelskie, Sieci miast

2 marca 2015 i
1 września 2015

• miasta/władze miast lub ich komitety bądź sieci do 
spraw partnerstwa; 
• inne poziomy samorządów terytorialnych/władz 
regionalnych; 
• federacje/stowarzyszenia samorządów 
terytorialnych; 
• organizacje nienastawione na zysk reprezentujące 
samorządy terytorialne. 

Projekty: 
• będą integrować szereg działań skupionych wokół tematów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, które mają być poruszane w kontekście 
celów lub rocznych priorytetów programu; 
• będą skierowane do określonych grup docelowych, dla których wybrane tematy 
mają szczególne znaczenie, oraz będą angażować członków społeczności 
aktywnych w danym obszarze tematycznym (tj. specjalistów, stowarzyszenia 
lokalne, obywateli i grupy obywateli, których temat bezpośrednio dotyczy itp.); 
• będą służyć jako podstawa dla przyszłych inicjatyw i działań między 
uczestniczącymi miastami, związanych z poruszanymi zagadnieniami lub 
ewentualnie z późniejszymi tematami będącymi przedmiotem wspólnego 
zainteresowania

Maksymalna kwalifikowalna 
kwota dotacji do projektu: 150 
000 EUR

Projekty społeczeństwa 
obywatelskiego

2 marca 2015
organizacje nienastawione na zysk, w tym 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 
instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze

Projekt społeczeństwa obywatelskiego musi obejmować co najmniej dwa z 
następujących trzech rodzajów działań:
-promowanie zaangażowania społecznego i solidarności: działania mogące 
promować debatę/kampanie/działania w zakresie zagadnień stanowiących 
przedmiot wspólnego zainteresowania w szerszych ramach praw i obowiązków 
obywateli Unii oraz nawiązywać do europejskiej agendy politycznej i procesu 
kształtowania polityki; 
-gromadzenie opinii: działania mające na celu gromadzenie indywidualnych opinii 
obywateli dotyczących konkretnej, określanej co roku tematyki, sprzyjające 
podejściu oddolnemu (w tym wykorzystywaniu serwisów społecznościowych, 
seminariów internetowych itp.) i umiejętności korzystania z mediów; 
-wolontariat: działania promujące solidarność między obywatelami Unii i poza jej 
granicami. 

Maksymalna kwalifikowalna
kwota dotacji do projektu:
150 000 EUR

Komisja Europejska - 
Dyrekcja ds. Stosunków 
Zewnętrznych

PROGRAMY SZKOLENIOWE UE - 
JAPONIA

26-02-2015 r.

Program przeznaczony jest dla:
� menedżerów pracujących w przemyśle;
� posiadających od 5 do 10 lat doświadczenia 
zawodowego w przemyśle;
� znających dobrze język angielski;
� będących obywatelami jednego z państw 
członkowskich UE.
Kandydaci muszą mieć rekomendację 
pracodawców oraz powinni przedstawić gwarancję 
uczestnictwa w całym programie.

Szkolenia dla menedżerów z UE (4-5 tygodniowe)
Poznaj japoński przemysł HRTP (od 11 maja do 5 lub 12 czerwca 2015 r.) - 
szkolenie pozwala dogłębnie poznać strukturę i zasady funkcjonowania przemysłu 
japońskiego. Przeznaczone jest dla menedżerów odpowiedzialnych za kontakty z 
Japonią lub menedżerów mających w perspektywie prace w Japonii lun wszystkich 
zainteresowanych zasadami obowiązującymi na japońskim rynku.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000504
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http://www.europadlaobywateli.pl/ind
ex.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=250&Itemid=146

Europa dla Obywateli



Komisja Europejska - 
Dyrekcja ds. Badań i 
Innowacji (DG RTD)

DZIAŁANIA PROGRAMU MARIA 
SKŁODOWSKA-CURIE - HORYZONT 
2020

28-04-2015 r.
Osoby indywidualne i organizacje zajmujące się 
badaniami naukowymi.

Cele
Celem programu jest wzmocnienie pod względem ilościowym i jakościowym 
potencjału zasobów ludzkich w sektorze badań i technologii w Europie, aby:
- wyposażyć naukowców w nowe umiejętności i zróżnicowane kompetencje, 
- zaoferować naukowcom atrakcyjne warunki pracy,
- pokonać rzeczywiste i wyimaginowane bariery pomiędzy sektorem akademickim i 
innymi sektorami, szczególnie biznesem,
- promować zaangażowanie przemysłu w badaniach prowadzonych przez 
doktorantów i naukowców.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000341

Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2014-2020

Priorytet II. Kontynuacja programu B+. 
Infrastruktura bibliotek

Uruchomienie: 2 stycznia 
2015 r.

Samorządowe instytucje kultury -
gminne biblioteki publiczne będące
samodzielnymi instytucjami kultury
oraz gminne instytucje kultury, w skład
których wchodzą biblioteki publiczne,
dla których organem założycielskim jest
odpowiednio: gmina wiejska, gmina
miejsko-wiejska lub gmina miejska do
50 tys. mieszkańców.

Celem programu jest: wzmocnienie
potencjału i roli gminnych bibliotek
publicznych oraz bibliotek publicznych
wchodzących w skład innej instytucji
kultury, dla których organem
założycielskim jest gmina, poprzez
rozwój infrastruktury i podniesienie
jakości usług.

Planowany budżet 2016: 30 
000 000 zł

http://mkidn.gov.pl/

Fundację Lezen & Schrijven 
(Fundacja na rzecz Czytania 
i Pisania) we współpracy z 
Fundacją Billa i Melindy 
Gatesów

Granty na projekty rzecznicze w 
programie "Biblioteki Publiczne 2020" 1 czerwca 2015 

biblioteki publiczne, branżowe organizacje 
bibliotekarskie lub inne instytucje i organizacje 
wspierające biblioteki publiczne bądź 
współpracujące z nimi, działające na terenie 
jednego lub kilku spośród 28 państw Unii 
Europejskiej. 

sfinansowanie projektów rzeczniczych, które mogą być realizowane na różnych 
szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym. Celem tych projektów 
powinno być nagłaśnianie działań bibliotek publicznych prowadzonych w trzech 
dziedzinach (edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie, włączenie społeczne) 
oraz pokazywanie – w przekonujący sposób - efektów tych działań.

do 15 000 euro 
http://www.biblioteki.org/wiadomosci/
czytaj/3055

Fundacja Bogliasco
PROGRAM STYPENDIALNY 
BOGLIASCO

15-04-2015 r.

Stypendia przyznawane są w następujących 
dziedzinach: archeologia, architektura, filologia 
klasyczna, taniec, film lub video, historia, 
architektura krajobrazu, literatura, muzyka, filozofia, 
teatr, sztuka wizualna.

Każdego roku fundacja oferuje stypendia około 50 osobom. Podania rozpatrywane 
są dwa razy do roku. Szansę na stypendium maja osoby  łączące pracę twórczą z 
działalnością naukową w takich dziedzinach jak historia sztuki, muzykologia, krytyka 
filmowa itp., jak również taniec, muzyka i teatr. Centrum nie posiada sali prób, 
posiada jednak centrum taneczne i sprzęt do projekcji/ nagrań (szczegóły 
techniczne na stronie fundacji). Podczas pobytu w centrum stypendyści oraz osoby 
im towarzyszące otrzymują zakwaterowanie i wyżywienie.

W programie obowiązuje 
opłata aplikacyjna.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000492

n
o
w
o
ś
ć

Fundacja Marco Biagiego
NAGRODY MARCO BIAGIEGO DLA 
MŁODYCH NAUKOWCÓW

31-03-2015 r.

Doktoranci, studenci zaawansowanych kierunków 
zawodowych (III stopnia) oraz pracownicy 
akademiccy prowadzący badania i będący na 
wczesnym etapie kariery zawodowej 

 (rozprawy doktorskie) dotyczące prawa pracy, stosunków pracy, w aspekcie 
międzynarodowym i/lub porównawczym – opracowane w języku angielskim, 
francuskim lub hiszpańskim; ich objętość nie powinna przekraczać 12.500 wyrazów, 
łącznie z przypisami i aneksem.

Zwycięzca (lub zwycięzcy) 
zostaną zaproszeni do 
zaprezentowania swoich prac 
posiedzeniu Stowarzyszenia 
w 2015 r. w Leuven, w Belgii.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000453
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Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności

RÓWNAĆ SZANSE - 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
GRANTOWY

10-03-2015 r.
organizacje pozarządowe, zarejestrowane w formie 
stowarzyszeń i fundacji, z terenów wiejskich i 
małych miast (do 20 000 mieszkańców). 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy ma za zadanie wesprzeć finansowo oraz 
merytoryczne projekty, które przyczynią się do rozwoju kluczowych umiejętności 
młodych ludzi, m.in.: 
skutecznego planowania i określania celów oraz ich realizacji, wykorzystania 
dostępnych zasobów, dostrzegania walorów i ograniczeń własnego środowiska, 
własnych mocnych i słabych stron, współpracy w grupie, nawiązywania relacji z 
ludźmi i instytucjami, publicznego prezentowania swoich pomysłów i dokonań.

Maksymalna kwota dotacji to 
40.000 zł. Wydatki na zakup 
sprzętu i remonty nie mogą 
przekroczyć łącznie 15% 
dotacji.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000055

n
o
w
o
s
c



Fundacja im. Stefana 
Batorego

RÓWNE SZANSE – LOKALNE 
PROGRAMY STYPENDIALNE

01-03-2015 r. fundacje i stowarzyszenia

Listy intencyjne mogą składać fundacje i stowarzyszenia, które planują:
- prowadzić lokalny program stypendialny adresowany do uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamożnych środowisk i, 
szczególnie, z mniejszych miejscowości;
- pozyskiwać fundusze na prowadzenie programu stypendialnego z różnych źródeł 
(od władz samorządowych, lokalnego biznesu, indywidualnych darczyńców, ze 
zbiórek publicznych, z wpłat 1% itp.);
- współpracować ze stypendystami i angażować ich do pracy wolontariackiej na 
rzecz programu stypendialnego i lokalnej społeczności.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000217
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Fundacja Inteligentny Start Inteligentny Start nabór ciągły

Polacy studiujący na uczelniach 
zagranicznych,polscy absolwenci zagranicznych 
uczelni mieszkający w kraju, w którym ukończyli 
studia,polscy przedsiębiorcy rozwijający swoje firmy 
na rynkach zagranicznych.

Pomoc w pozyskaniu pracowników poza granicami Polski,możliwość pozyskania na 
staż lub praktykę młodych Polaków mających doświadczenie 
międzynarodowe,obniżenie kosztów wejścia na nowe rynki poprzez możliwość 
uzyskania dofinansowania,darmową rejestrację i zamieszczanie ogłoszeń 
rekrutacyjnych.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001102

Fundacja Agory Agrafka Agory nabór ciągły
Lokalne organizacje stypendialne - organizacje 
pozarządowe działające w miejscowościach do 100 
tys. mieszkańców

Wsparcie dla lokalnych organizacji,prowadzące programy stypendialnych dla 
studentów.

6 840 zł - 13 680 zł .
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000863

Fundacja Konrada 
Adenauera w Polsce

Dotacje Fundacji Konrada Adenauera 30-08-2015 Organizacje pozarządowe i instytucje naukowe. Dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej.
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000493

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej

POLSKO-LITEWSKI FUNDUSZ 
WYMIANY MŁODZIEŻY

30-01-2015 r.

O dotacje mogą ubiegać się instytucje oświatowe, 
publiczne oraz organizacje pozarządowe z 
wyłączeniem podmiotów komercyjnych 
nastawionych na zysk.

W programie wyróżnione zostały dwa niezależne „formaty”, o różnym systemie 
finansowania, w ramach których można realizować różne typy projektów i różne 
działania:
– w ramach formatu 1 można realizować projekty wymian młodzieży polskiej i 
litewskiej
– w ramach formatu 2 można realizować: szkolenia, seminaria, spotkania, 
konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000249
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Wydarzenia artystyczne - Muzyka
do 30 listopada 2014 r

 oraz
 do 31 marca 2015 r.

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem 
instytucji współprowadzonych przez ministra i 
jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby 
prawne;
4) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i 
trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej
W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu 
ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących różnorodne aspekty polskiej i 
światowej kultury muzycznej:
1) festiwali, przeglądów i konkursów;
2) koncertów;
3) spektakli muzycznych, w tym operowych, operetkowych i musicalowych;
4) wystaw wraz z katalogami o tematyce muzycznej;
5) nagrań audio-video o tematyce muzycznej;
6) publikacji książkowych o tematyce muzycznej;
7) filmów dokumentalnych o tematyce muzycznej;
8) zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których tematyka muzyczna stanowi 
istotny element koncepcji programowej;
9) innych zadań

20 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141001Wydarzenia_artyst
yczne_%E2%80%93_priorytet_1-
Muzyka.pdf



Wydarzenia artystyczne -
Teatr i Taniec

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem 
instytucji współprowadzonych przez ministra i 
jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby 
prawne;
4) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i 
trendów we współczesnym teatrze i tańcu.
W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu 
ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących różnorodne dziedziny teatru, 
dramaturgii oraz tańca współczesnego:
1) festiwali, przeglądów i konkursów;
2) spektakli teatralnych oraz tańca lub baletu klasycznego;
3) innych form prezentacji teatralnych;
4) wystaw wraz z katalogami o tematyce związanej z teatrem i tańcem;
5) rejestracji video spektakli;
6) publikacji książkowych o tematyce związanej z teatrem i tańcem;
7) filmów dokumentalnych o tematyce związanej z teatrem i tańcem;
8) zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których tematyka teatru i tańca stanowi 
istotny element koncepcji programowej;
9) innych zadań dokumentujących

10 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141001Wydarzenia_artyst
yczne_%E2%80%93_priorytet_2_%
E2%80%93_Teatr_i_taniec.pdf

Wydarzenia artystyczne -
Film

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem 
instytucji współprowadzonych przez ministra i 
jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Strategicznym celem priorytetu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć 
kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań 
sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, 
niekomercyjny repertuar filmowy.można ubiegać się o dofinansowanie zadań o 
zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących dokonania polskiej i 
światowej kinematografii:
1) festiwali, przeglądów i konkursów;
2) wystaw o tematyce filmowej wraz z katalogami;
3) zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których tematyka filmowa stanowi 
istotny element koncepcji programowej

5 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141001Wydarzenia_artyst
yczne_%E2%80%93_priorytet_4-
Film.pdf

Wydarzenia artystyczne - Promocja 
kultury polskiej za granicą

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem 
instytucji współprowadzonych przez ministra i 
jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

można ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych do odbiorcy 
zagranicznego prezentujących i promujących kulturę polską, realizowanych poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1) prezentacji i promocji kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych 
projektów kulturalnych;
2) zadań prezentujących i promujących kulturę polską, organizowanych lub 
współorganizowanych przez podmioty prawa polskiego;
3) zadań dotyczących współpracy i wymiany kulturalnej, wpisujących się w 
postanowienia zawarte w obowiązujących międzyrządowych i resortowych 
programach współpracy.

5 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141022Wydarzenia_artyst
yczne-priorytet_5-
Promocja_kultury_polskiej_za_granic
a-2.pdf

Wydarzenia artystyczne - 
Sztuki wizualne

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem 
instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby 
prawne;
4) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

dofinansowanie zadań o zasięgu
ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących różnorodne zjawiska z obszaru
współczesnych sztuk wizualnych:
1) wystaw wraz z katalogami;
2) innych form prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogami, w tym
performance, happeningów i prezentacji multimedialnych;
3) festiwali, przeglądów i konkursów;
4) publikacji książkowych z dziedziny sztuk wizualnych;
5) katalogów i książek artystycznych;
6) filmów dokumentalnych z dziedziny sztuk wizualnych;
7) zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których sztuki wizualne stanowią
istotny element koncepcji programowej;
8) innych zadań dokumentujących

5 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141027Wydarzenia_artyst
yczne_priorytet_3_Sztuki_wizualne.p
df



Kolekcje - Zamówienia kompozytorskie
do 30 listopada 2014 r

 oraz
 do 31 marca 2015 r.

1) państwowe instytucje kultury;
2) samorządowe instytucje kultury;
3) organizacje pozarządowe;
4) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby 
prawne;
5) uczelnie artystyczne;
6) publiczne szkoły artystyczne;
7) niepubliczne szkoły artystyczne;
8) podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej 
poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich 
stałej obecności w przestrzeni publicznej można ubiegać się o dofinansowanie 
zadań obejmujących zamówienie wraz z publicznym prawykonaniem „na żywo” 
(ewentualnie z 1 lub 2 powtórzeniami) jednego nowego dzieła muzycznego, 
muzyczno-choreograficznego, słowno-muzycznego lub multimedialnego z 
dominującą obecnością muzyki. Dzieło będące przedmiotem zadania może 
reprezentować dowolny gatunek i estetykę.

2 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141020Kolekcje_%E2%80
%93_priorytet_3_%E2%80%93_Zam
owienia_kompozytorskie.pdf

Kolekcje - Narodowe kolekcje sztuki 
współczesnej

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

państwowe i samorządowe instytucje kultury 
będące muzeami dla których gromadzenie sztuki 
nowoczesnej i współczesnej jest głównym celem 
statutowym

Strategicznym celem priorytetu jest tworzenie i rozwój reprezentatywnych, 
międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych, dla 
wzmocnienia systemu wystawienniczego i obszaru sztuk wizualnych w 
Polsce.Można ubiegać się o dofinansowanie zakupów dzieł sztuki do 
międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej, tworzonych kompleksowo zgodnie 
z określonymi celami strategicznymi

7 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141009Kolekcje-
priorytet_1--
Narodowe_kolekcje_sztuki_wspolcze
snej.pdf

Kolekcje - Regionalne kolekcje sztuki 
współczesnej

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

1) państwowe instytucje kultury;
2) samorządowe instytucje kultury;
3) organizacje pozarządowe;

Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie polskiego systemu 
wystawienniczego poprzez rozbudowę już istniejących wartościowych regionalnych 
kolekcji sztuki współczesnej.W ramach priorytetu można ubiegać się o 
dofinansowanie zakupów dzieł sztuki służących rozbudowie i uzupełnieniu 
regionalnych kolekcji sztuki współczesnej dla stworzenia powiązanych z nimi 
programów edukacyjnych i promocyjnych.

2 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141009Kolekcje-
priorytet_2-
Regionalne_kolekcje_sztuki_wspolcz
esnej.pdf

Kolekcje - Kolekcje muzealne
do 30 listopada 2014 r

 oraz
 do 31 marca 2015 r.

O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą 
ubiegać się państwowe i samorządowe instytucje 
kultury, będące muzeami wpisanymi do 
Państwowego Rejestru Muzeów.

Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie działalności muzeów poprzez 
tworzenie oraz systematyczne wzbogacanie zbiorów i kolekcji o randze narodowej i 
regionalnej.Dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
1) zakup obiektu do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do 
dokonania przedmiotowego zakupu;
2) zakup kolekcji do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do 
dokonania przedmiotowego zakupu.

3 mln PLN
http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141009Kolekcje-
priorytet_4-Kolekcje_muzealne.pdf

Promocja literatury i czytelnictwa - 
Literatura

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

polskiego:
1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem 
instytucji współprowadzonych przez ministra i 
jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Strategicznym celem priorytetu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i 
uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, 
niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej.Dofinansowanie zadań 
dotyczących publikacji niedostępnych na rynku księgarskim utworów w formach 
takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i 
słabowidzących:
1) literatury polskiej;
2) literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski.

3,5 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141001Promocja_literatury
_i_czytelnictwa_%E2%80%93_priory
tet_1-Literatura.pdf

Promocja literatury i czytelnictwa - 
Czasopisma

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem 
instytucji współprowadzonych przez ministra i 
jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Strategicznym celem priorytetu Czasopisma jest wspieranie najbardziej znaczących 
ogólnopolskich czasopism kulturalnych.W ramach priorytetu można ubiegać się o 
dofinansowanie wydawania ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci 
i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

3,5 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141020Promocja_literatury
_i_czytelnictwa_%E2%80%93_priory
tet_3_%E2%80%93_Czasopisma.pdf



Promocja literatury i czytelnictwa - 
Promocja czytelnictwa

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem 
instytucji współprowadzonych przez ministra i 
jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie wartościowych form promowania 
czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko 
zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i 
poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska 
literatury współczesnej. Dofinansowanie następujących rodzajów zadań 
dotyczących rozwoju czytelnictwa i promocji literatury:
1) kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych;
2) festiwali literackich;
3) wydarzeń literackich i promocji nowości wydawniczych;
4) cyklicznych audycji telewizyjnych;
5) cyklicznych audycji radiowych i internetowych;

5 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141009Promocja_literatury
_i_czytelnictwa-priorytet_2-
Promocja_czytelnictwa.pdf

Promocja literatury i czytelnictwa – 
Partnerstwo publiczno-społeczne

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

organizacje pozarządowe, będące podmiotami 
prawa polskiego, które nawiążą współpracę z 
biblioteką publiczną, poświadczoną umową 
określającą warunki współpracy umożliwiające 
realizację zadania.
2. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie 
w ramach priorytetu muszą spełniać

Strategicznymi celami priorytetu są aktywizacja lokalnej społeczności wokół 
biblioteki publicznej jako ważnej instytucji kultury w gminie oraz wzmocnienie 
znaczenia biblioteki jako miejsca integracji życia społeczności lokalnej.1) 
Zorganizowanie i prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki; 2) Zorganizowanie i 
przeprowadzenie w ciągu roku co najmniej sześciu spójnych ze sobą działań 
aktywizujących lokalną społeczność wokół biblioteki; 3) Zorganizowanie i 
przeprowadzenie jednego, jednodniowego wydarzenia promującego bibliotekę 
wśród członków lokalnej społeczność („święto biblioteki”).

1 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141001Promocja_literatury
_i_czytelnictwa_%E2%80%93_priory
tet_4_%E2%80%93_Partnerstwo_pu
bliczno-spoleczne.pdf

Edukacja - Edukacja kulturalna
do 30 listopada 2014 r

 oraz
 do 31 marca 2015 r.

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem 
instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby 
prawne;
4) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

dofinansowanie:
1) zadań edukacyjno-animacyjnych (dla wszystkich grup wiekowych):
a) projektów wykorzystujących różne formy ekspresji, rozwijających kreatywność
i umiejętności twórcze uczestników;
b) zadań o charakterze integracyjnym, opartych na współdziałaniu różnych grup
wiekowych i społecznych;
c) przedsięwzięć opartych na współpracy z przedszkolami i szkołami,
wspomagających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego
w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych;
d) zadań podnoszących kwalifikacje kadr kultury i rozwijających kompetencje w
zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierających
komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności,
2) wydarzeń artystycznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia:
a) festiwali i przeglądów sztuki;
b) spektakli teatralnych, muzycznych i operowych;
c) koncertów;
d) wystaw wraz z katalogami.

15 mln PLN
http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141027Edukacja_priorytet
_1_Edukacja_kulturalna.pdf



Edukacja - Edukacja artystyczna
do 30 listopada 2014 r

 oraz
 do 31 marca 2015 r.

1) w przypadku wszystkich rodzajów zadań 
wymienionych w §1:
a) uczelnie artystyczne;
b) publiczne szkoły artystyczne prowadzące 
samodzielną księgowość;
c) niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące 
samodzielną księgowość;
d) jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie 
jako organy prowadzące publiczne szkoły 
artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących 
samodzielnej księgowości;
e) podmioty będące organami prowadzącymi 
niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół 
nieprowadzących samodzielnej księgowości;
2) w przypadku zadań, o których mowa w §1 pkt 1 
dodatkowo:
a) organizacje pozarządowe;
b) samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem 
instytucji współprowadzonych przez ministra i 
jednostki samorządu terytorialnego;
3) w przypadku zadań, o których mowa w §1 pkt 3 
dodatkowo:
a) organizacje pozarządowe;
b) placówki doskonalenia nauczycieli szkół 
artystycznych.

1) organizacja kursów mistrzowskich, warsztatów i plenerów służących 
doskonaleniu umiejętności artystycznych uczniów, studentów i absolwentów szkół i 
uczelni artystycznych;
2) organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli 
służących prezentacji dokonań artystycznych uczniów, studentów i absolwentów 
szkół i uczelni artystycznych;
3) organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych służących prezentacji 
dokonań oraz wymianie doświadczeń w zakresie szkolnictwa artystycznego.

2,5 mln PLN
http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141009Edukacja-
priorytet_2-Edukacja_artystyczna.pdf

Edukacja - Edukacja medialna i 
informacyjna

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem 
instytucji współprowadzonych przez ministra i 
jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby 
prawne;
4) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

dofinansowanie:
1) zadań zadań zadań zadań rozwijających kompetencje medialne, w tym m.in. 
dotyczących języka mediów, sposobu komunikacji w mediach, kształtowania 
własnego wizerunku, tworzenia, przetwarzania i prezentowania treści, etyki i prawa 
związanego z przedmiotowym obszarem, a także bezpiecznego i świadomego 
korzystania z nowych mediów;
2) zadań rozwijających kompetencje informacyjne, w tym m.in. związanych z 
wyszukiwaniem informacji zgromadzonych w różnych źródłach, krytyczną oceną, 
przetwarzaniem, prezentowaniem i ich efektywnym wykorzystaniem;
3) zadań obejmujących tworzenie, udostępnianie na jednej z wolnych licencji 
otwartych zasobów edukacyjnych z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej wraz 
z zapoznaniem potencjalnych użytkowników z możliwościami wykorzystania 
zasobów z poszanowaniem prawa autorskiego w tym poprzez cykl zajęć e-
learningowych lub warsztatowych;
4) zadań adresowanych do kadr kultury, rozwijających warsztat dydaktyczny oraz 
wspomagających prowadzenie zajęć z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej.

2 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141009Edukacja-
priorytet_3-
Edukacja_medialna_i_informacyjna.p
df

Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego



Obserwatorium kultury
do 30 listopada 2014 r

 oraz
 do 31 marca 2015 r.

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem 
instytucji współprowadzonych przez ministra i 
jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) uczelnie publiczne;
4) uczelnie niepubliczne;
5) podmioty prowadzące działalność gospodarczą

dofinansowanie: 1) analizy kondycji sektora sztuk wizualnych, przy czym diagnoza 
powinna zawierać następujące elementy: a) diagnozę świadomości znaczenia sztuk 
wizualnych, b) diagnozę sieci wymiany artystów i kuratorów, c) analizę działań 
instytucjonalnych dotyczących sztuk wizualnych; 2) ewaluacji wpływu wyników 
diagnoz na działanie kulturalne w regionie; 3) analizy zmian w sferze kultury, 
perspektywa czasowa powinna uwzględniać zmiany zachodzące co najmniej w 
ostatnich 5 latach; 4) diagnozy dynamiki funkcjonowania środowisk twórczych.

3 mln PLN
http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141001Obserwatorium_Ku
ltury.pdf

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

1) państwowe instytucje kultury;
2) samorządowe instytucje kultury;
3) jednostki samorządu terytorialnego;
4) organizacje pozarządowe;
5) kościoły i związki wyznaniowe;
6) publiczne szkoły artystyczne;
7) państwowe uczelnie artystyczne;
8) archiwa państwowe.

Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania 
funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na 
dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o 
współfinansowanie w ramach programów europejskich. Bogaty katalog działań 
realizujących cele programu, obejmuje zarówno działania inwestycyjne, jak i tzw. 
projekty „miękkie”, realizujące najistotniejsze dla rozwoju współczesnej kultury cele 
artystyczne i edukacyjne.

5 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141020Promesa_Ministra_
Kultury_i_Dziedzictwa_Narodowego.
pdf

Dziedzictwo kulturowe - Ochrona 
zabytków

 do 31 marca 2015 r.

podmioty prawa polskiego – osoby fizyczne, 
jednostki samorządu terytorialnego lub inne 
jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub 
posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo 
posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.
2. W przypadku zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt. 
2 o dofinansowanie ubiegać mogą się wyłącznie 
wnioskodawcy, których działalność nie jest 
finansowana ze środków publicznych.
3. O dofinansowanie w ramach priorytetu nie mogą 
ubiegać się państwowe instytucje kultury, publiczne 
szkoły oraz uczelnie wyższe, uczelnie artystyczne 
oraz inne podmioty, o których mowa w art. 72 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami.

dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku 
udzielenia dofinansowania;
2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat 
poprzedzających rok złożenia wniosku

80 mln PLN
http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20140930Ochrona_Zabytkow
_2015-Regulamin.pdf

Dziedzictwo kulturowe - Wspieranie 
działań muzealnych

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem 
instytucji współprowadzonych przez ministra i 
jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby 
prawne.

dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
1) organizacja czasowych wystaw muzealnych;
2) modernizacja stałych wystaw muzealnych;
3) tworzenie stałych wystaw muzealnych;
4) publikacja katalogów do wystaw muzealnych;
5) konserwacja muzealiów, archiwaliów, starych druków, rękopisów, kartografii, 
muzykaliów, ikonografii, grafiki artystycznej, dokumentów życia społecznego;
6) zakup wyposażenia pracowni konserwatorskich.

5,5 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141009Dziedzictwo_kultur
owe-priorytet_2-
Wspieranie_dzialan_muzealnych.pdf

Dziedzictwo kulturowe - Kultura 
ludowa i tradycyjna

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem 
instytucji współprowadzonych przez ministra i 
jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą:
4) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby 
prawne.

Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami 
tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, 
które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Dofinansowywane 
będą zadania dotyczące przedsięwzięć związanych ze spuścizną kultur 
tradycyjnych, transformacjami (przemianami) poszczególnych elementów oraz 
współczesnymi kontekstami ich występowania, w tym odnoszących się także do 
kultur mniejszości narodowych i etnicznych, tradycji środowiskowych (w tym 
zawodowych i wiekowych np. zjawisk folkloru dziecięcego i młodzieżowego).

4,5 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141001Dziedzictwo_kultur
owe_%E2%80%93_priorytet_3_%E2
%80%93_Kultura_ludowa_i_tradycyj
na.pdf



Dziedzictwo kulturowe - Ochrona 
dziedzictwa kulturowego za granicą

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

1) państwowe instytucje kultury;
2) samorządowe instytucje kultury;
3) archiwa państwowe;
4) organizacje pozarządowe;
5) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby 
prawne.

Strategicznym celem priorytetu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie 
ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat. Założeniem priorytetu jest 
stworzenie warunków do efektywnej ochrony i popularyzacji spuścizny kulturowej

4 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141001Dziedzictwo_kultur
owe_%E2%80%93_priorytet_4_%E2
%80%93_Ochrona_dziedzictwa_kult
urowego.pdf

Dziedzictwo kulturowe - Ochrona 
zabytków archeologicznych

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

1) samorządowe instytucje kultury;
2) państwowe instytucje kultury;
3) organizacje pozarządowe;
4) publiczne uczelnie akademickie;
5) niepubliczne uczelnie akademickie;
6) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Dofinansowanie: 1) ewidencja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych metodą 
badań powierzchniowych, w ramach programu Archeologiczne Zdjęcie Polski;
2) nieinwazyjne badania archeologiczne, nie związane z planowanymi bądź 
realizowanymi inwestycjami, wykorzystujące nowoczesne metody i sprzęt;
3) opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników 
przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja 
pozyskanych w ramach tych badań zabytków.

2 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141001Dziedzictwo_kultur
owe_%E2%80%93_priorytet_5_%E2
%80%93_Ochrona_zabytkow_arche
ologicznych.pdf

Dziedzictwo kulturowe - Ochrona i 
cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

1) organizacje pozarządowe;
2) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby 
prawne;
3) uczelnie publiczne.

1) opracowanie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego ze szczególnym 
uwzględnieniem niepaństwowego zasobu archiwalnego wraz z przeprowadzeniem 
koniecznych prac konserwatorskich;
2) digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca 
przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich;
3) udostępnianie cyfrowych zasobów za pośrednictwem sieci rozległych (Internetu) 
poprzez portale internetowe;
4) przechowywanie zasobów cyfrowych z zapewnieniem trwałości i bezpieczeństwa 
danych cyfrowych.

3,8 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141009Dziedzictwo_kultur
owe-priorytet_6-
Ochrona_i_cyfryzacja_dziedzictwa_k
ulturowego.pdf

Dziedzictwo kulturowe - Miejsca 
Pamięci Narodowej

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

samorządowe instytucje
kultury sprawujące opiekę nad przynajmniej jednym 
miejscem pamięci.

Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie samorządów w zapewnianiu 
stabilnej
opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne 
świadectwo
wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości. W sposób szczególny dotyczy to 
miejsc
noszących ślady masowych zbrodni reżimów totalitarnych.

2 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141027Dziedzictwo_kultur
owe_priorytet_7_Miejsca_Pamieci_N
arodowej.pdf

Rozwój infrastruktury kultury - 
Infrastruktura kultury

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

1) samorządowe instytucje kultury, z zastrzeżeniem 
ust. 2;
2) państwowe instytucje kultury;
3) jednostki samorządu terytorialnego, z 
zastrzeżeniem ust.3;
4) organizacje pozarządowe, z zastrzeżeniem ust.3;
5) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby 
prawne

1) budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont wraz z zakupem niezbędnych 
urządzeń budowlanych i wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej;
2) zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej;
3) przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, 
w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania 
na środowisko;
4) zadania dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych 
wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych oraz wyposażenia, 
współfinansowanych w ramach programów europejskich

28 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141020Rozwoj_infrastrukt
ury_kultury_%E2%80%93_priorytet_
1_%E2%80%93_Infrastruktura_kultur
y.pdf



Rozwój infrastruktury kultury - 
Infrastruktura szkolnictwa 
artystycznego

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

1) uczelnie artystyczne;
2) publiczne szkoły artystyczne prowadzące 
samodzielną księgowość;
3) niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące 
samodzielną księgowość;
4) jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie 
jako organy prowadzące publiczne szkoły 
artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących 
samodzielnej księgowości;
5) podmioty będące organami prowadzącymi 
niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół 
nie prowadzących samodzielnej księgowości;
6) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby 
prawne, wyłącznie jako organy prowadzące szkoły 
artystyczne;
7) placówki zapewniające opiekę i wychowanie 
uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania 
nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

dofinansowanie następujących zadań inwe-stycyjnych służących prowadzeniu 
działalności edukacyjnej i artystycznej:
1) roboty budowlane, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont wraz z 
zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w już ist-
niejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa 
artystycznego;
2) zakup wyposażenia na potrzeby szkolnictwa artystycznego;
3) przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, 
w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania 
na środowisko;
4) zadania dotyczące budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych 
wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych oraz wyposażenia, 
współfinansowa-nych w ramach programów europejskich.

14 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141020Rozwoj_infrastrukt
ury_kultury_%E2%80%93_priorytet_
2_%E2%80%93_Infrastruktura_szkol
nictwa_artystycznego.pdf

Rozwój infrastruktury kultury - 
Infrastruktura domów kultury

do 30 listopada 2014 r
 oraz

 do 31 marca 2015 r.

1) domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i 
sztuki posiadające status
samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem 
instytucji współprowadzonych przez
ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) biblioteki posiadające status samorządowej 
instytucji kultury, w skład których
wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra 
kultury i sztuki;
3) jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie 
jako organy prowadzące
dla podmiotów, o których mowa w pkt. 1 i 2.

dofinansowanie następujących zadań
inwestycyjnych służących prowadzeniu edukacji kulturalnej:
1) robót budowlanych, w tym rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu, wraz z
zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowanych wyłącznie w już
istniejących obiektach budowlanych oraz zakupu wyposażenia na potrzeby
prowadzenia edukacji kulturalnej;
2) zakupu wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
3) przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, 
w
tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na
środowisko;
4) zadań dotyczących budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych,
wraz z zakupami niezbędnych urządzeń budowlanych oraz wyposażenia,
współfinansowanych w ramach programów europejskich.

8 mln PLN

http://mkidn.gov.pl/media/po2015/dok
umenty/20141027Rozwoj_infrastrukt
ury_kultury_priorytet_3_Infrastruktura
_domow_kultury.pdf

PROMOCJA KULTURY POLSKIEJ 
ZA GRANICĄ 2016 - PROMESA

 31-01-2015 r

1) samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem 
instytucji współprowadzonych przez ministra i 
jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
4) państwowe uczelnie artystyczne.

1. Prezentacja i promocja kultury polskiej w ramach znaczących międzynarodowych 
projektów kulturalnych;
2. Prezentacja i promocja kultury polskiej, organizowane lub współorganizowane 
przez podmioty prawa polskiego;
3. Wymiany kulturalne, wpisujące się w postanowienia zawarte w obowiązujących 
międzyrządowych i międzyresortowych programach współpracy.

Budżet został też podzielony 
na wymienione powyżej 
priorytety-obszary 
geograficzne:
- budżet dla obszaru 1 - 
2.500.000 zł,
- budżet dla obszaru 2 - 
2.880.000 zł,
- budżet dla obszaru 3 - 
3.970.000 zł.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000557
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Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego

Gaude Polonia 
 15-10-2015

wykształcenie wyższe, 
– wiek do 40 lat (w uzasadnionych przypadkach 45 
lat), 
– świadectwa osiągnięć w swoich dziedzinach 
twórczości, 
– obywatelstwo i miejsce stałego zameldowania na 
Białorusi, Ukrainie lub innym państwie Europy 
Środkowo-Wschodniej, 
– znajomość języka polskiego w stopniu 
umożliwiającym podstawową komunikację.

Stypendium ma umożliwić uzdolnionym artystom z Europy Środkowo-Wschodniej 
poznanie polskiej kultury oraz doskonalenie warsztatu twórczego pod opieką 
polskich twórców i instytucji. Program „Gaude Polonia” wspiera rozwój współpracy 
kulturalnej między Polską a jej wschodnimi sąsiadami. 

miesięcznie 3,5 tys. zł brutto. 
W czasie pobytu w Polsce ma 
zagwarantowane 
zakwaterowanie i opiekę 
artystyczną.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000536

Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej 

„Oparcie społeczne dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi” do 31 stycznia 2015 r.

Do programu mogą przystępować nie tylko 
instytucje samorządowe czy fundacje. O wsparcie 
mogą ubiegać się również realizatorzy projektów o 
charakterze rodzinno-sąsiedzkim, czyli takich, które 
w swoje działania będą włączać rodziny chorych 
oraz środowiska sąsiedzkie.

Program pomaga im nie tylko w zaspokajaniu podstawowych potrzeb i zapewnieniu 
godnych warunków życia, ale również wspiera w integracji społecznej, zapobiega 
wykluczeniu społecznemu, pomaga w realizacji zawodowej.

Każdego roku na program 
MPiPS przeznacza 3 mln zł. 
Są one dzielone pomiędzy ok. 
60 wyłonionych w konkursie 
podmiotów, które na realizację 
swoich celów otrzymują od 30 
do 100 tys. zł.

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/
1030412.html

Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych

Wsparcie wymiaru samorządowego i 
obywatelskiego polskiej polityki 
zagranicznej 2015

do 20 stycznia 2014 r

*organizacje pozarządowe spełniające warunki 
określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 
1118 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 
3 ust. 3 niniejszej ustawy,
*jednostki samorządu terytorialnego 

Celem zadania publicznego jest wyłonienie wniosków projektowych, których 
realizacja wpłynie na:
a.       rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej w obszarach  
komunikacyjnych wynikających z priorytetów polskiej polityki zagranicznej na lata 
2012-2016;
b.      wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy 
międzynarodowej.
2.         Proponowane działania z zakresu rozwoju debaty publicznej odnosić się 
muszą do następujących obszarów komunikacyjnych:
a.     promocja sukcesu Polski regionalnej i lokalnej– wsparcie wymiaru 
samorządowego polskiej polityki zagranicznej,
b.    Polska jako aktywny uczestnik działań na rzecz demokratyzacji, rozwoju 
społeczeństw      obywatelskich i ochrony praw człowieka na świecie,
c.     Polska jako aktywny członek UE,
d.    Polska jako aktywny uczestnik współpracy regionalnej,
e.    popularyzacja problematyki pomocy rozwojowej wśród obywateli krajów 
członkowskich UE.

  Wysokość środków 
finansowych przeznaczonych 
na realizację ww. zadania 
publicznego wynosi:
3 400 000,00 PLN .

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo
/konkursyministra/wsparcie_samorza
du_2015;jsessionid=9AA6BF65E592
B864F26E1BC02E96046D.cmsap1p



Biuro Uznawalności 
Wykształcenia i Wymiany 
Międzynarodowej

CEEPUS - Środkowoeuropejski 
program studiów uniwersyteckich

Terminy składania aplikacj
i na staże zagraniczne:
- na semestr zimowy do

 dnia 30 czerwca każdego 
roku

- na semestr letni do dnia
 30 listopada każdego roku
Terminy składania aplikacji

 na staże zagraniczne
 w ramach aplikacji 

Freemovers:
- na semestr letni do dnia

 30 listopada każdego roku
 w kraju w sem. zimowym

  do 15 czerwca,
 w sem. letnim 30.10

Z programu mogą korzystać studenci i pracownicy 
naukowi

Program CEEPUS wspiera rozwój współpracy między uczelniami w krajach Europy 
Środkowej. Główną zasadą programu jest brak transferu pieniędzy - każdy kraj 
zapewnia odpowiednią pulę miesięcy stypendialnych i pokrywa koszty podróży 
swoich stypendystów do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty pobytu 
obcokrajowców w ramach zadeklarowanej puli stypendialnej.

W programie biorą udział następujące państwa: Austria, Albania, Bułgaria, 
Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, 
Słowenia oraz Węgry.

http://www.buwiwm.edu.pl/wym/ceep
us.htm

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – 
edukacja dorosłych

30 kwietnia 2015 r.

organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje;
– samorządy;
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea;
– placówki edukacyjne każdego typu;
– uczelnie;
– instytucje i organizacje działające na rzecz 
edukacji i szkolnictwa wyższego;
– przedsiębiorstwa;
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki 
zawodowe;
– instytuty badawcze;
– organizacje młodzieżowe;
– grupy nieformalne.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010001070
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001070

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe– 
Wyjazdy na studia i praktyki

4 marca 2015 r.

Na stypendium wyjechać mogą studenci studiów 
licencjackich, inżynierskich, magisterskich (także 
jednolitych) i doktoranckich uczelni, która posiada 
Kartę Uczelni Erasmusa. Wyjazd na studia możliwy 
jest od drugiego roku studiów.

O wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ można ubiegać się tylko na 
swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i 
samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i 
wypłacają stypendia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące 
uniwersytetów, kierunków i krajów, do których można wyjechać, należy zgłosić się 
do biura współpracy międzynarodowej własnej uczelni lub do wydziałowego 
koordynatora programu.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000673

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe– 
Wyjazdy na studia i praktyki

4 marca 2015 r.

Na stypendium wyjechać mogą studenci studiów 
licencjackich, inżynierskich, magisterskich (także 
jednolitych) i doktoranckich uczelni, która posiada 
Kartę Uczelni Erasmusa. Wyjazd na studia możliwy 
jest od drugiego roku studiów.

O wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ można ubiegać się tylko na 
swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy studentów i 
samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i 
wypłacają stypendia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące 
uniwersytetów, kierunków i krajów, do których można wyjechać, należy zgłosić się 
do biura współpracy międzynarodowej własnej uczelni lub do wydziałowego 
koordynatora programu.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000673



Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 
Wyjazdy pracowników uczelni: 
nauczanie i szkolenia

4 marca 2015 r.
Ze stypendium skorzystać mogą pracownicy uczelni 
posiadających Kartę Uczelni Erasmusa.

Wysokość stypendiów zależy od kraju docelowego i długości pobytu. Kwoty 
stypendiów wahają się 80–130 euro za dzień dla wyjazdów trwających do 14 dni. 
Przy dłuższych wyjazdach przysługuje 70% tych stawek. Dofinansowanie obejmuje 
również koszty podróży – w zależności od dystansu obliczanego poprzez specjalny 
kalkulator online: od 180 do 1100 euro. Na dodatkowe środki mogą liczyć osoby 
niepełnosprawne (od 100 do 200 euro miesięcznie więcej). Uwaga: granty lub 
stypendia uzyskane z innych źródeł nie wpływają na wysokość stypendium 
erasmusowego.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000973

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – 
szkolnictwo wyższe

30 kwietnia 2015 r. 

uczelnie,
– placówki edukacyjne każdego typu,
– instytucje i organizacje działające na rzecz 
edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
- samorządy,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki 
zawodowe,
– instytuty badawcze,
– organizacje młodzieżowe,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– nieformalne grupy młodych ludzi.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000674
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000674

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – 
Praktyki dla absolwentów

4 marca 2015 r.

Na praktykę wyjechać mogą absolwenci studiów 
licencjackich, inżynierskich, magisterskich – także 
jednolitych – i doktoranckich, którzy ukończyli studia 
na uczelni posiadającej Kartę Uczelni Erasmusa.

O wyjazd na praktykę można ubiegać się tylko w swojej macierzystej uczelni. 
Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów. Uczelnie otrzymują fundusze na 
wyjazdy absolwentów, samodzielnie prowadzą rekrutację i wypłacają stypendia. Aby 
uzyskać szczegółowe informacje dotyczące miejsc, w których można odbyć 
praktykę, należy zgłosić się do biura współpracy międzynarodowej swojej uczelni 
lub do wydziałowego koordynatora programu. Uwaga! Studenci mogą też sami 
starać się o podpisanie przez uczelnię umowy partnerskiej z placówką, która zgodzi 
się przyjąć ich na praktykę.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001063

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – 
kształcenie zawodowe

30 kwietnia 2015 r.

placówki edukacyjne każdego typu,
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz 
edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki 
zawodowe,
– instytuty badawcze,
– organizacje młodzieżowe,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– nieformalne grupy młodych ludzi.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010001071
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001071

Erasmus+ Kształcenie zawodowe – 
wyjazdy uczniów i absolwentów szkół

4 marca 2015 r.

• praktykanci, uczniowie placówek kształcenia 
zawodowego
• absolwenci (staż musi zakończyć się w ciągu roku 
od ukończenia szkoły)

Praktyki i staże za granicą w firmach, centrach szkoleniowych, organizacjach 
publicznych, organizacjach pozarządowych itp. dla uczniów kształcących się 
zawodowo. Jeżeli pobyt za granicą odbywa się w innej placówce kształcenia 
zawodowego, integralną część pobytu musi być praktyka w zagranicznym 
przedsiębiorstwie, organizowana przez tą placówkę).

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001066



Erasmus+ Kształcenie zawodowe – 
Wyjazdy kadry: nauczanie i szkolenia

4 marca 2015

• Nauczyciele, trenerzy, doradcy zawodowi i inni 
pracownicy organizacji działających w obszarze 
kształcenia zawodowego
• Pracownicy przedsiębiorstw, sektora publicznego 
na stanowiskach szkoleniowych i trenerskich.

• Praktyki zawodowe i staże typu job shadowing w instytucjach szkolenia 
zawodowego dla kadry odpowiedzialnej za kształcenie i szkolenie zawodowe
• Prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich (np. 
uczenie w szkole zawodowej zagranicą).

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001065

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – 
edukacja szkolna

30 kwietnia 2015 r.

placówki edukacyjne każdego typu,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz 
edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki 
zawodowe,
– instytuty badawcze,
– organizacje młodzieżowe,
– nieformalne grupy młodych ludzi.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010001072
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001072

Erasmus+ Edukacja szkolna – 
Wyjazdy kadry

4 marca 2015 r.
Kadra szkolna (ucząca lub nie) pracująca w danej 
placówce oświatowej: m.in. nauczyciele, dyrektorzy, 
bibliotekarze.

• Wymiany nauczycieli: projekty dające możliwość nauczania w szkole partnerskiej 
za granicą;
• Szkolenia kadry edukacyjnej – wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli, 
dyrektorów i innych osób zatrudnionych w szkole w formie:
• udziału w kursach lub szkoleniach zagranicznych,
• stażu typu job shadowing, polegającego na obserwacji pracy osób zatrudnionych 
w zagranicznej szkole partnerskiej lub innej organizacji działającej w obszarze 
edukacji szkolnej.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000657

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – 
międzynarodowe/ transnarodowe 
inicjatywy młodzieżowe

• 4 lutego
• 30 kwietnia

• 1 października 2015 r. 

organizacje młodzieżowe,
– nieformalne grupy młodych ludzi,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– placówki edukacyjne każdego typu
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz 
edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki 
zawodowe,
– instytuty badawcze.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000677

Budżet partnerstw 
strategicznych sektora 
młodzieżowe w Polsce, w tym 
międzynarodowych/ 
transnarodowych inicjatyw 
młodzieżowych, wynosi 1,7 
mln euro. Maksymalna 
wysokość dofinansowania 
jednego projektu na rok to 150 
tys. euro.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000677



Program Erasmus+
Akcja 1: •Mobilność osób w dziedzinie 
młodzieży 

4 lutego 2015 r.
30 kwietnia 2015 r.

1 października 2015 r.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
może złożyć wniosek o finansowanie z programu 
Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi 
działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w 
ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać 
wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej 
młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz 
o finansowanie partnerstw
strategicznych w dziedzinach związanych z 
młodzieżą.

•Mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
•Wspólne studia magisterskie
•Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/
948853.html

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – 
współpraca na rzecz innowacji i 
wymiany dobrych praktyk

• 4 lutego
• 30 kwietnia

• 1 października 2015 r. 

organizacje młodzieżowe,
– nieformalne grupy młodych ludzi,
– organizacje non profit, stowarzyszenia, fundacje,
– samorządy,
– instytucje kulturalne, biblioteki, muzea,
– placówki edukacyjne każdego typu
– uczelnie,
– instytucje i organizacje działające na rzecz 
edukacji i szkolnictwa wyższego,
– przedsiębiorstwa,
– izby rzemiosła, stowarzyszenia i związki 
zawodowe,
– instytuty badawcze.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000653

Budżet partnerstw 
strategicznych sektora 
młodzieżowego w Polsce w 
roku 2014 wynosi 1,7 mln 
euro. Maksymalna wysokość 
dofinansowania jednego 
projektu na rok to 150 tys. 
euro.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000653

Erasmus+ Rozwój polityki 
młodzieżowej

• 4 lutego
• 30 kwietnia

• 1 października 2015 r. 

Organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje
– Europejskie organizacje pozarządowe
– Instytucje publiczne na poziomie lokalnym

Krajowe i międzynarodowe seminaria (debaty, wymiana informacji, aktywne 
uczestnictwo młodzieży, organizacja konferencji młodzieżowych w ramach 
prezydencji danego kraju w UE)
– Wydarzenia promujące Europejski Tydzień Młodzieży
– Konsultacje młodzieży dotyczące aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i 
rozwoju demokracji
Spotkania, seminaria, wydarzenia symulujące pracę instytucji demokratycznych. 
Projekty mogą być realizowane na poziomie krajowym i międzynarodowym. Na 
poziomie krajowym w projekt zaangażowana jest jedna organizacja, na poziomie 
międzynarodowym – minimum dwie, z dwóch różnych krajów, z których jeden musi 
być Krajem Programu. Projekty muszą odbywa się w kraju wnioskodawcy. Uwaga: 
to jedyne działanie w programie Erasmus+, które może być realizowane bez udziału 
partnera z zagranicy.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001064



Program Erasmus+
Akcja 1: • Mobilność osób w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia

4 marca 2015 r.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
może złożyć wniosek o finansowanie z programu 
Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi 
działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w 
ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać 
wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej 
młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz 
o finansowanie partnerstw
strategicznych w dziedzinach związanych z 
młodzieżą.

http://erasmusplus.org.pl/

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2
014_344_R_0010&qid=1412338110
894&from=PL

Program Erasmus+
Akcja 1: • Wspólne studia magisterskie 
Erasmus Mundus

4 marca 2015 r.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
może złożyć wniosek o finansowanie z programu 
Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi 
działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w 
ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać 
wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej 
młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz 
o finansowanie partnerstw
strategicznych w dziedzinach związanych z 
młodzieżą.

http://erasmusplus.org.pl/

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2
014_344_R_0010&qid=1412338110
894&from=PL

Program Erasmus+
Akcja 1: • Wydarzenia na dużą skalę w 
ramach wolontariatu europejskiego

 3 kwietnia 2015 r.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
może złożyć wniosek o finansowanie z programu 
Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi 
działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w 
ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać 
wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej 
młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz 
o finansowanie partnerstw
strategicznych w dziedzinach związanych z 
młodzieżą.

http://erasmusplus.org.pl/

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2
014_344_R_0010&qid=1412338110
894&from=PL

Komisja Europejska



Program Erasmus+
Akcja 2: • Partnerstwa strategiczne w 
dziedzinie młodzieży

4 lutego 2015 r.
1 października 2015 r.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
może złożyć wniosek o finansowanie z programu 
Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi 
działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w 
ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać 
wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej 
młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz 
o finansowanie partnerstw
strategicznych w dziedzinach związanych z 
młodzieżą.

http://erasmusplus.org.pl/

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2
014_344_R_0010&qid=1412338110
894&from=PL

Program Erasmus+
Akcja 2: • Partnerstwa strategiczne w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia i 
młodzieży 

30 kwietnia 2015 r.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
może złożyć wniosek o finansowanie z programu 
Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi 
działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w 
ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać 
wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej 
młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz 
o finansowanie partnerstw
strategicznych w dziedzinach związanych z 
młodzieżą.

http://erasmusplus.org.pl/

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2
014_344_R_0010&qid=1412338110
894&from=PL

Program Erasmus+
Akcja 2: • Sojusze na rzecz wiedzy, 
sojusze na rzecz umiejętności 
sektorowych

26 lutego 2015 r.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
może złożyć wniosek o finansowanie z programu 
Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi 
działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w 
ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać 
wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej 
młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz 
o finansowanie partnerstw
strategicznych w dziedzinach związanych z 
młodzieżą.

http://erasmusplus.org.pl/

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2
014_344_R_0010&qid=1412338110
894&from=PL



Program Erasmus+
Akcja 2: • Budowanie potencjału w 
dziedzinie szkolnictwa wyższego

10 lutego 2015 r.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
może złożyć wniosek o finansowanie z programu 
Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi 
działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w 
ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać 
wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej 
młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz 
o finansowanie partnerstw
strategicznych w dziedzinach związanych z 
młodzieżą.

http://erasmusplus.org.pl/

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2
014_344_R_0010&qid=1412338110
894&from=PL

Program Erasmus+
Akcja 2: • Budowanie potencjału w 
dziedzinie młodzieży

3 kwietnia 2015 r.,
2 września 2015 r.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
może złożyć wniosek o finansowanie z programu 
Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi 
działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w 
ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać 
wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej 
młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz 
o finansowanie partnerstw
strategicznych w dziedzinach związanych z 
młodzieżą.

http://erasmusplus.org.pl/

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2
014_344_R_0010&qid=1412338110
894&from=PL

Program Erasmus+
Akcja 3: Spotkanie młodych ludzi z 
osobami odpowiedzialnymi za 
wyznaczanie kierunków polityki w 
dziedzinach związanych z młodzieżą

4 lutego 2015 r., 
30 kwietnia 2015 r., 

1 października 2015 r.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
może złożyć wniosek o finansowanie z programu 
Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi 
działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w 
ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać 
wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej 
młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz 
o finansowanie partnerstw
strategicznych w dziedzinach związanych z 
młodzieżą.

http://erasmusplus.org.pl/

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2
014_344_R_0010&qid=1412338110
894&from=PL

Erasmus+ Jean Monnet – Wsparcie 
dla Stowarzyszeń profesorów i 
naukowców

26 lutego 2015 r.
 instytucje szkolnictwa wyższego posiadające 
aktualną Kartę Uczelni Erasmusa+ (ECHE).

 Stowarzyszenia powinny realizować jedno lub więcej następujących działań:– prowadzić działalność statutową związaną z badaniami nad UE oraz popularyzacją zagadnień dotyczących UE (np. publikowanie newslettera, prowadzenie strony internetowej, organizowanie corocznych spotkań zarządu lub wydarzeń promocyjnych służących szerszej obecności tematyki unijnej w przestrzeni publicznej itp.),

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001076

Erasmus+ Jean Monnet – Katedry
26 lutego 2015 r

 instytucje szkolnictwa wyższego, posiadające 
aktualną Kartę Uczelni Erasmusa+ (ECHE). 
Beneficjent grantu Katedra Jeana Monneta musi 
być stałym pracownikiem aplikującej instytucji i 
posiadać tytuł profesora/adiunkta (senior lecturer). 

 Katedry Jeana Monneta muszą prowadzić jeden z poniższych rodzajów działalności:– prowadzenie wyspecjalizowanych zajęć dydaktycznych dotyczących tematyki Unii Europejskiej, ujętych w oficjalnym programie nauczania instytucji szkolnictwa wyższego,

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000874



Erasmus+ Jean Monnet – Granty na 
projekty

26 lutego 2015 r.

instytucje szkolnictwa wyższego i inne organizacje 
zajmujące się tematyką Unii Europejskiej.
O grant nie mogą ubiegać się szkoły podstawowe i 
gimnazjalne, mogą jednak aktywnie uczestniczyć w 
realizacji działań.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000876

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000876

Program Erasmus+
Działania „Jean Monnet”
Katedry, moduły, centra doskonałości, 
wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, 
sieci, projekty 

26 lutego 2015 r.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
może złożyć wniosek o finansowanie z programu 
Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi 
działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w 
ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać 
wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej 
młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz 
o finansowanie partnerstw
strategicznych w dziedzinach związanych z 
młodzieżą.

http://erasmusplus.org.pl/

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2
014_344_R_0010&qid=1412338110
894&from=PL

Program Erasmus+
Działania w dziedzinie sportu
Współpraca partnerska w dziedzinie 
sportu niepowiązana z Europejskim 
Tygodniem Sportu 2015

14 maja 2015 r.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
może złożyć wniosek o finansowanie z programu 
Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi 
działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w 
ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać 
wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej 
młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz 
o finansowanie partnerstw
strategicznych w dziedzinach związanych z 
młodzieżą.

http://erasmusplus.org.pl/

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2
014_344_R_0010&qid=1412338110
894&from=PL

ERASMUS+ JEAN MONNET – 
KONSORCJA I SIECI

26-02-2015 r.

Wnioski mogą składać instytucje szkolnictwa 
wyższego lub inne organizacje zajmujące się 
integracją europejską. Instytucja wnioskująca musi 
pełnić rolę koordynatora sieci składającej się z co 
najmniej pięciu instytucji uczestniczących z pięciu 
różnych krajów.

Projekty powinny skupiać się na działaniach niemożliwych do zrealizowania na 
poziomie krajowym i przewidywać udział minimum pięciu instytucji z pięciu różnych 
krajów. Celem konsorcjów powinna być realizacja projektów o charakterze bardziej 
międzynarodowym niż krajowym.
Sieci powinny realizować jedno lub więcej następujących działań:
– gromadzenie i promocja informacji oraz wyników związanych z metodologią 
stosowaną w zaawansowanych badaniach i nauczaniu o Unii Europejskiej,
– wzmocnienie współpracy między różnymi instytucjami szkolnictwa wyższego i 
innymi podobnymi podmiotami w Europie i na świecie,
– wymiana wiedzy i doświadczeń, służąca wzajemnemu udoskonalaniu dobrych 
praktyk,
– pobudzanie współpracy i tworzenie platform wymiany specjalistycznej wiedzy z 
podmiotami publicznymi oraz służbami Komisji Europejskiej w istotnych kwestiach 
dotyczących UE.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000275
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Program Erasmus+
Działania w dziedzinie sportu
Niekomercyjne europejskie imprezy 
sportowe niepowiązane z Europejskim 
Tygodniem Sportu 2015

14 maja 2015 r.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w 
dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 
może złożyć wniosek o finansowanie z programu 
Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi 
działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w 
ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać 
wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej 
młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz 
o finansowanie partnerstw
strategicznych w dziedzinach związanych z 
młodzieżą.

http://erasmusplus.org.pl/

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2
014_344_R_0010&qid=1412338110
894&from=PL

Fundusz Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 
(tematyka zapobiegania 
radykalizacji)

29 stycznia 2015 r.

Zapobieganie radykalizacji prowadzącej do terroryzmu oraz brutalnego ekstremizmu  
ze szczególnym uwzględnieniem bojowników w zagranicznych konfliktach 
wracających na teren UE i tzw. „samotnych wilków”
*Zapobieganie zjawisku radykalizacji i rekrutacji osób do wyjazdu w strefy konfliktów 
zbrojnych oraz zapobieganie dołączaniu do  uzbrojonych grup terrorystycznych. 
*Rozwijanie ukierunkowanych programów umożliwiających osobom poddanym 
radykalizacji do odrzucenia przemocy i rehabilitację.

http://fundusze.msw.gov.pl/ue/nabory-
projektow/fundusz-
bezpieczenstwa/12105,Komisja-
Europejska-oglasza-otwarty-nabor-
wnioskow-aplikacyjnych-do-Funduszu-
Bezp.html

Fundusz Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 
(tematyka przestępczości 
gospodarczej i ekonomicznej) 

30 stycznia 2015 r.

Zwalczanie przestępczości ekonomicznej, korupcji oraz przestępstw w odniesieniu 
do środowiska naturalnego (dostępne środki w wysokości 6,2 mln EURO)
*Wnioski o dofinansowanie składane w ramach podtematu przestępczości 
gospodarczej i finansowej muszą odnosić się do co najmniej jednego z   priorytetów
*Wnioski o dofinansowanie składane w ramach podtematu zwalczania korupcji 
muszą odnosić się do analizowania oraz dostarczania danych i/lub narzędzi do 
zwalczania korupcji o różnej skali i w zróżnicowanym kontekście 
*Wnioski o dofinansowanie składane w ramach podtematu przestępstw dot. 
środowiska naturalnego  muszą mieć na celu zwiększenie działań operacyjnych 
organów ścigania, w tym poprzez szkolenia 

http://fundusze.msw.gov.pl/ue/nabory-
projektow/fundusz-
bezpieczenstwa/12105,Komisja-
Europejska-oglasza-otwarty-nabor-
wnioskow-aplikacyjnych-do-Funduszu-
Bezp.html

Rada Europy - Europejskie 
Centrum Języków 
Nowożytnych

Praktyki i stypendia w Europejskim 
Centrum Języków Nowożytnych 
(ECML)

28-02-2015
Kandydaci na praktykantów powinni być 
absolwentami studiów wyższych, kończącymi co 
najmniej pierwszy cykl kształcenia.

Płatne prakytki majace na celu działanie na rzecz  polityki językowej i promocji 
innowacyjnych metod nauczania języków nowożytnych. Praktykanci maja za 
zadanie wykonywanie specyficznych zadań w określonych obszarach

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000785

Europejska Fundacja Młodzieży - 
granty na międzynarodowe działania 
młodzieżowe

1 października 2015 r międzynarodowe organizacje pozarządowe/ siec http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010001128
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001128

Międzynarodowe działania młodzieży 
we współpracy z Europejskimi 
Centrami Młodzieży

01-04-2015
Młodzieżowe organizacje pozarządowe, sieci i inne 
struktury pozarządowe

Pozarządowe organizacje młodzieżowe, sieci, struktury pozarządowe 
zaangażowane w pracę z młodzieżą przeprowadzają sesje studyjne lub 
innowacyjne, międzynarodowe lub wielostronne projekty edukacyjne.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000814

Rada Europy - Europejskie 
Centrum Młodzieży

Komisja Europejska



Rada Europy - Centrum 
Północ- Południe Praktyki

30-04-2015

obywatele państw członkowskich Rady Europy 
Obywatele państw członkowskich Rady Europy 
oraz 
obywatele państw południowych, z którymi 
współpracuje Centrum Północ-Południe Rady 
Europy;
- absolwenci studiów wyższych, lub osoby, które 
zaliczyły co najmniej trzy lata studiów 
uniwersyteckich (sześć semestrów);
- osoby zające bardzo dobrze co najmniej jeden z 
oficjalnych języków Rady Europy 

Praktykanci zajmują się zbieraniem informacji, przygotowywaniem działań i 
sporządzeniem raportów. Mogą także asystować w bieżącej pracy Centrum.

Centrum Północ-Południe 
zapewnia im ubezpieczenie 
medyczne na czas trwania 
praktyk.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001205

DAAD
ES Fundusz – 25 mln zł na 
preferencyjne pożyczki

do 30.06.2015 r.

    organizacje pozarządowe
    spółdzielnie socjalne
    spółdzielnie pracy,
    spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
    kościelne osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne (działające na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
gwarancjach wolności sumienia i wyznania), jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego
    spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące 
spółką (działającą na podstawie przepisów ustawy 
z 25.06.2010 r. o sporcie), które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich 
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

Pożyczki z ES Funduszu przeznaczone są na szeroko pojęty rozwój, który pomoże 
podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności gospodarczej lub wzrost 
zatrudnienia (w tym na zakup materialnych oraz niematerialnych środków 
obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną 
lub przyszłą działalnością gospodarczą podmiotu.

 Środki są dystrybuowane w 
podziale na pięć 
makroregionów 
odpowiadającym obszarem 
funkcjonowania Centrów 
Ekonomii Społecznej

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/
889684.html

Program Rozwoju Bibliotek
DAAD Stypendia na pobyty studyjne 
dla absolwentów kierunków 
artystycznych

nabór rozpocznie się w 
połowie listopada; 

dokładny termin podany 
zostanie wraz z 

udostępnieniem bruszury 
informacyjnej w lipcu

absolwenci kierunków artystycznych na polskich 
uczelniach
- limit wieku kandydata: nie ma, ale złożenie 
wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po 
uzyskaniu dyplomu 

Stypendia z dziedzin: sztuk pięknych, wzornictwa (design), filmu, teatru, muzyki, 
tańca i architektury, umożliwiające przeprowadzenie studiów uzupełniających na 
jednej z państwowych niemieckich uczelni.

750 euro miesięcznie / 
dodatkowe świadczenia

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000098

TRAMPOLINA 
Stowarzyszenie Uczestników 
Wolontariatu Europejskiego

DAAD Stypendia na pobyty studyjne 
dla absolwentów wszystkich kierunków

 nabór rozpocznie się w 
połowie listopada; 

dokładny termin podany 
zostanie wraz z 

udostępnieniem bruszury 
informacyjnej w lipcu

studenci ostatniego (piątego) roku studiów 
magisterskich lub ostatniego (trzeciego) roku 
studiów licencjackich bądź inżynierskich
- kandydaci, którzy uzyskali już tytuł licencjata, 
inżyniera bądź magistra.
- nie ma limitu wieku kandydata, ale złożenie 
wniosku powinno nastąpić najpóźniej 6 lat po 
uzyskaniu dyplomu. 

Stypendia umożliwiające absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z 
niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich uzupełniających.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000040



DAAD 
Stypendia na podróże grupowe do 
Niemiec dla polskich grup studenckich  

01-02-2015
10-15 osobowe grupy studentów wszystkich 
kierunków od drugiego roku studiów oraz jeden 
nauczyciel akademicki.

Stypendia mają na celu dofinansowanie podróży do Niemiec dla polskich grup 
studenckich pod opieką nauczyciela akademickiego. Podczas podróży studenci 
mają okazję do nawiązaniu kontaktów, zdobycia informacji o Niemczech oraz 
zwiedzania.

50 euro na dzień podróży dla 
każdego uczestnika 

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000037

Fundacja Charlesa Stewarta 
Motta

Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta 
Motta

Wnioski można składać 
przez cały rok na co 

najmniej 4 miesiące przed 
rozpoczęciem projektu. 

Procedura rozpatrywania 
wniosków trwa min. 4 

miesiące. 

O dotacje mogą się ubiegać organizacje zajmujące 
się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, 
zwalczaniem biedy lub ochroną środowiska. 

Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta przyznaje dotacje na projekty 
promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska. 

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000489

Fundacja Heinricha Bölla
Stypendia Fundacji Heinricha Bölla na 

studiowanie w Niemczech
 1 marca 2015 r 

studenci, absolwenci i doktoranci wszystkich 
przedmiotów i narodowości, którzy kontynuują 
studia na niemieckich uniwersytetach, wyższych 
szkół zawodowych (Fachhochschulen) i wyższych 
szkołach artystycznych (Kunsthochschulen).

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010001266
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/

id/PL0010001266

Stowarzyszenie ASF

Wolontariat długoterminowy 
Stowarzyszenia ASF

31-01-2015 osoba pełnoletnia 

Projekty, w których mogą pracować wolontariusze odbywają się w miejscach 
pamięci i centrach edukacyjno-kulturalnych związanych z historią II wojny światowej 
(np. znajdujących się na terenie byłych obozów koncentracyjnych) lub w projektach 
socjalnych, zajmujących się pracą z różnymi grupami poszkodowanymi społecznie 
(niepełnosprawnymi, imigrantami, środowiskami zagrożonymi patologią).

Co zapewnia organizacja
- koszty podróży do kraju, w 
którym odbywać się będzie 
wolontariat, a także dojazdu 
na seminaria w trakcie jego 
trwania;
- kieszonkowe;
- pieniądze na mieszkanie;
- wyżywienie. 

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000678

Program Młodych 
Specjalistów Banku 
Światowego

Bank Światowy 30-06-2015

Kandydat powinnien posiadać tytuł magistra, mieć 
nie więcej niż 32 lata.Doskonale znać jeden z 
języków roboczych Banku Światowego.Posiadać 
minimum 3-letnie doświadczenie na poziomie 
decydenckim.

 Program umozliwia zdobycie żywego doświadczenia w dziedzinie rozwoju i wiedzy 
na temat działalności i polityki Banku Światowego.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000992

Bank Zachodni WBK – 
Santander Universidades

„GRAND TOUR – POZNAJ SAMEGO 
SIEBIE!” - KONKURS DLA 
STUDENTÓW

01-02-2015 r.
studenci III, IV i V roku państwowych i prywatnych 
szkół wyższych działających na terenie Polski i 
należących do Santander Universidades.

Uczestnicy zostaną wybrani w ramach 2-etapowego konkursu. „Grand Tour...” ma 
na celu wsparcie i rozwój wybranej grupy studentów w różnych obszarach, m.in.:
– budowania relacji z ludźmi,
– pokonywania barier i nieuświadamianych uprzedzeń,
– odkrywania własnego potencjału i możliwości, poszerzania horyzontów.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000556
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Bank Światowy staże
31-01-2015

Przyjmowani będą kandydaci z następujących 
dziedzin: ekonomia, finanse, rozwój zasobów 
ludzkich (zdrowie publiczne, edukacja, odżywianie, 
ludność), nauki społeczne (antropologia, 
socjologia), rolnictwo, środowisko, rozwój sektora 
prywatnego. Wymagana jest biegła znajomość 
angielskiego.

są dla młodych ludzi pragnących dowiedzieć się więcej o zjawiskach społecznych i 
gospodarczych wpływających na życie ludzi na świecie. Stwarzają możliwość 
zdobycia praktycznych doświadczeń

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001255



Międzynarodowy Fundusz 
Wyszehradzki

Stypendia Naukowe  
31-01-2015

kandydatom realizującym Studia Europejskie 
(Visegrad and European Studies) w państwowych 
szkołach wyższych lub instytutach naukowych 
państw Grupy Wyszehradzkiej. 

Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są na jeden rok akademicki (z możliwością 
przedłużenia) w celu odbywania studiów doktoranckich lub podyplomowych oraz 
prowadzenia badań naukowych. 

Wysokość stypendium to 4 
tys. euro dla studenta i 3 tys. 
euro dla uniwersytetu

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000014

Youth for Understanding wymiany międzynarodowe młodzieży 25 stycznia 2015 r młodzież od 15 do 18 roku życia 
z następującymi krajami: Niemcy, Belgia, Szwajcaria (j. niemiecki), USA (j. 
angielski), Holandia (wymagana znajomość angielskiego, w szkole młodzież uczy 
się flamandzkiego), Finlandia i Norwegia 

Udział w programie jest 
płatny. W niektórych 
wypadkach istnieje możliwość 
uzyskania stypendium

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001288

Heinrich Böll Foundation
Stypendia Fundacji Heinricha Bölla na 
studiowanie w Niemczech

 01-03-2015

Studenci spoza Unii Europejskiej, chcący odbyc 
studia doktoranckie w Niemczech. Studenci z 
krajów Unii Eurpejskiej. Uniwersytety, wyższe 
szkoły zawodowe i wyższe szkoły 
artystczne,kandydaci posiadający dyplom 
pierwszego stopnia.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000961

Towarzystwo Szkół 
Zjednoczonego Świata im. 
prof. Pawła Czartoryskiego

SZKOŁY ZJEDNOCZONEGO 
ŚWIATA

15-01-2016 r.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
• uczeń/uczennica I klasy liceum 
ogolnokształcącego
• średnia ocen minimum 4,5
• wynik testu gimnazjalnego minimum 80%
• dobra znajomość języka angielskiego
• udokumentowane szerokie zainteresowania i 
osiągnięcia
• doświadczenie w pracy charytatywnej, społecznej

Stypendia dla uczniów pierwszych klas  liceum ogólnokształcącego na dwa ostatnie 
lata nauki, zakończone międzynarodową maturą IB w szkołach w Wielkiej Brytanii, 
Austrii, Bośni i Hercegowinie, Włoszech, Hong Kongu, Norwegii i Kostaryce. 

Stypendia pokrywają 50%-
100% kosztow nauki, 
zakwaterowania oraz 
wyżywienia w Szkołach 
Zjednoczonego Świata 
(United World Colleges UWC)

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000025
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Towarzystwo Copernicus 
e.V.

Stypendia semestralne Towarzystwa 
Copernicus e.V. dla studentów

01-03-2015

studenci III - IV roku studiów na kierunkach: 
ekonomia, prawo, politologia, nauki społeczne i 
humanistyczne (m.in. dziennikarstwo, socjologia, 
historia) oraz architektura (tylko w Hamburgu).

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000832

Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich

Praktyki w biurze Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich

30-04-2015

Posiadać dyplom uniwersytecki z zakresu prawa 
oraz wykazać biegłość w dziedzinie prawa 
wspólnotowego. Posiadać obywatelstwo 
europejskie

Umożliwiające młodym ludziom uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych 
podczas studiów o praktyczne umiejętności.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000164

Trybunał Sprawiedliwości 
Wspólnot Europejskich

Praktyki w Trybunale Sprawiedliwości 30-04-2015

Posiadać obywatelstwo jednego z państw 
członkowskich UE. Kandydaci posiadajacy dyplom 
uniwersytecki z prawa lub politologii,uzupełniony o 
studia podyplomowe lub odpowiednie 
doświadczenie zawodowe.

Szkolenie odbywane w gabinetach Członków Trybunału, nie jest płatne i trwa 
maksymalnie sześć miesięcy. Praktykanci będą pracowali przy sprawach, które nie 
były wcześniej rozpatrywane.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000778

absolwenci szkół wyższych
Staże długoterminowe: staże długoterminowe trwają po pięć miesięcy i odbywają 
się dwa razy w roku.Niezatrudnieni stażyści mogą otrzymywać miesięczne granty. 
Stażyści, którzy otrzymują już wypłaty, nie będą otrzymywać finansowania.

studenci szkół wyższych
 Staże krótkoterminowe: staże krótkoterminowe nie są płatne, mogą się odbywać w 
dowolnym czasie w ciągu roku.

Fundacja Dzieło Nowego 
Tysiąclecia

Program Stypendialny Fundacji 
"Dzieło Nowego Tysiąclecia"

15-06-2015
uczniowie szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych,studenci

Stypendium obejmuje dwie formy wsparcia finansowego: pakiet naukowy i pakiet 
socjalny

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001028

Fundacja Współpracy Polsko-
Niemieckiej

GFPS - Semestralne stypendia w 
Niemczech

 31-03-2015

studenci III, IV i V roku studiów, którzy nie ukończyli 
30 roku życia, oraz asystenci i słuchacze studium 
doktoranckiego, których wiek w chwili składania 
wniosku nie przekracza 32 lat.

Stypendia przyznawane przez GFPS obejmują okres 5 miesięcy, na semestr letni 
bądź zimowy.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000029

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000772

31-03-2015
Komitet Ekonomiczno - 

Społeczny
Staże w Komitecie Społeczno-

Ekonomicznym



Międzynarodowe 
Nowozelandzkie Stypendia 
Doktoranckie

Stypendia doktoranckie w Nowej 
Zelandii

15-07-2015

Studenci, posiadają certyfikat potwierdzający biegła 
znajomość języka angielskiego zdobyty na 
przestrzeni ostatnich dwóch lat przed 
zgłoszeniem,dostarczą Educational Credential 
Evaluation Certificate,

Stypendia,mają na celu: zbudowanie więzi naukowe z innymi krajami i regionami. 
Poprawić poziom naukowy uczelni nowozelandzkich,przyciagając  najlepszych 
studentów z całego świata.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000782

Fundacja "Mondo Digitale" Konkurs "Global Junior Challenge” 31-07-2015

 Szkoły i uniwersytety (publiczne i 
prywatne),organizacje i instytucje,organizacje non-
profit,firmy, ośrodki naukowe,osoby prywatne w 
każdym wieku.

Konkurs, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne projekty wykorzystujące 
nowoczesne technologie teleinformatyczne. Zachęcenie młodych ludzi i ich 
nauczycieli do korzystania z nowych technologii, wymiany doświadczeń i 
naśladowania udanych inicjatyw.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000991

Forum Akademickie
Konkurs Skomplikowane i proste. 
Młodzi uczeni o swoich badaniach

10-09-2015
Pracownicy naukowi uczelni i instytutów 
badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 
35 roku życia.

Popularyzowanie w przystępny sposób własnych badan naukowych uczestników 
konkursu lub badania, w których brali oni udział.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000448

WOLONARIAT: Skierowany dla studentów lub 
absolwentów wszystkich kierunków, a w 
szczególności: socjologii, kulturoznawstwa, 
psychologii.

Wolontariat przewodniczy różnej tematyce m.in.: projekty społeczno-edukacyjne, 
nauka języka angielskiego w szkołach, bądź pomoc w organizacjach 
pozarządowych, domach dziecka 

PRAKTYKI TECHNICZNE: skierowany dla 
studentów i absolwentów: informatyki, mechaniki, 
inżynierii, chemii.

Praktyki oferowane przez międzynarodowe firmy i korporacje

PRAKTYKI EDUKACYJNE: skierowane dla 
studentów i absolwentów filologii oraz lektorów 
szkół językowych.

Organizowane w szkołach językowych, placówkach społecznych, organizacjach 
pozarządowych lub firmach

PRAKTYKI BIZNESOWE: skierowane dla 
studentów i absolwentów: ekonomii, zarządzania, 
marketingu, PR, finansów.

Praktyki realizowane są w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w 
międzynarodowych korporacjach.

Centrum Edukacji 
Obywatelskiej

RUN
od 26 maja do czerwiec 

2016
Dyrektor,uprawniony nauczyciel

Stworzenie w szkole kultury pracy rady pedagogicznej, w której nauczyciele 
wykorzystując współpracę w małych grupach i strategie RUN, wspólnie doskonalą 
proces nauczania i uczenia się oraz koncentrują się na tym, by wszyscy uczniowie 
uczyli się efektywnie.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000538

OSCE Parliamentary 
Assembly

Stypendium Naukowo-Badawcze w 
Sekretariacie Międzynarodowym 
Zgromadzenia Parlamentarnego 
OBWE

- nabór 
wrzesień/październik - 

termin składania podań do 
1 maja

- nabór luty/marzec - 
termin składania podań do 

1 października

studenci studiów magisterskich i doktoranckich w 
wieku 21-26 lat z uniwersytetów w krajach OBWE,
- dobrze rozwinięte umiejętności badawcze i w 
zakresie pisania tekstów oraz gruntowne 
przygotowanie akademickie,
- zainteresowania w zakresie polityki w regionie 
działalności OBWE, szczególnie w byłych krajach 
Związku Radzieckiego będą dodatkowym atutem,
- wymagana jest biegła znajomość języka 
angielskiego w mowie i piśmie, jako że angielski 
jest językiem roboczym, oraz wskazana jest 
znajomość jednego z oficjalnych języków OBWE 
(francuskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego 
lub hiszpańskiego),
- umiejętność obsługi komputera jest konieczna do 
celów edycji tekstów i prowadzenia badań.

prowadzenie badań nt. różnych projektów na rzecz Zgromadzenia i udzielania 
wsparcia urzędnikom i członkom personelu,
- opracowywanie raportów informacyjnych dla delegacji parlamentarnych, w tym dla 
misji obserwacji wyborów, oraz tych do celów oficjalnych wizyt składanych przez 
członków Zgromadzenia Parlamentarnego,
- pomoc w planowaniu i realizacji spotkań Zgromadzenia, współpraca z komisjami 
Zgromadzenia, śledzenie prac misji terenowych OBWE oraz pomoc w 
opracowywaniu raportów Zgromadzenia,
- opracowywanie przemów i oświadczeń oraz artykułów nt. specjalnych projektów 
realizowanych przez Sekretariat Zgromadzenia,
- pomoc w codziennej pracy biurowej.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001271

AIESEC Międzynarodowy Program 
Wymiany Praktyk

nabór ciągły

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001114

AIESEC Polska



GFPS-Polska 
Stowarzyszenie Naukowo-
Kulturalne w Europie 
Środkowej i Wschodniej

Tandemowy letni kurs językowy 15 maja 2015 r.

Kurs skierowany jest do studentów młodszych lat 
studiów (I, II, III rok), posiadających podstawową 
znajomość języka niemieckiego. O uczestnictwo w 
kursie nie mogą ubiegać się studenci germanistyki, 
lingwistyki stosowanej z językiem niemieckim, 
kolegiów języka niemieckiego, osoby 
immatrykulowane na uczelniach zagranicznych 
oraz nie posiadające obywatelstwa polskiego.

GFPS pokrywa następujące koszty:
- uczestnictwo w kursie
- wyżywienie
- zakwaterowanie
- pełny program kulturalny
- transfer z Niemiec do Polski.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000031

Europejskie Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli 
Chorób 

praktyki
 31-01-2015

skierowana jest do absolwentów następujących 
kierunków: choroby zakaźne, mikrobiologia, 
epidemiologia, statystyka i/lub modele chorób 
zakaźnych, informacja medyczna, komunikacja 
naukowa i kierunki pokrewne.
W programie praktyk mogą uczestniczyć obywatele 
państw członkowskich UE, państw kandydujących 
oraz obywatele Islandii, Lichtensteinu i Norwegii. 
Kandydaci muszą legitymować się dyplomem 
ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia 
w momencie składania aplikacji. 

Umożliwienie młodym absolwentom studiów zdobycie unikalnego doświadczenia w 
ECDC
Umożliwienie praktykantom zdobycia praktycznego doświadczenia i poznania 
codziennej pracy centrum 
Umożliwienie wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów

1445,15 euro (netto) oraz 
zwrot kosztów podróży

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001213

Europejski Instytut 
Uniwersytecki we Florencji

Studia doktoranckie 
31-01-2015

Kandydaci powinni znać dwa oficjalne języki Unii 
Europejskiej. Oprócz standardowych dokumentów 
zobowiązani są przedstawić propozycję tematu 
pracy doktorskiej leżącej w zakresie badań instytutu

studia doktoranckie na następujących wydziałach:
- Wydział historii i cywilizacji
- Wydział ekonomii
- Wydział prawa
- Wydział nauk politycznych i społecznych
Studia doktoranckie, których uwieńczeniem jest stopień doktora trwają trzy lata. 
Dopuszcza się możliwość rocznych studiów porównawczych z zakresu prawa 
europejskiego i międzynarodowego lub w wyjątkowych wypadkach, rocznych lub 
dwuletnich studiów w Instytucie i obronę pracy doktorskiej na macierzystej uczelni

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001262

Program Fulbrighta USA - 
UE

Granty dla obywateli UE  
01-02-2015

obywatelami UE, 
- legitymują się odpowiednim wykształceniem lub 
doświadczeniem zawodowym, 
- osiągają wyróżniające się wyniki, 
- znają biegle język angielski, 
- nie pracowali i nie pracują w instytucjach unijnych. 

1.Granty na badania po doktoracie
2.Granty na wykłady akademickie
3.Granty na studia lub badania przed doktoratem

1.2.stypendium w wysokości 
2500 – 2900 dolarów, koszty 
podróży lotniczej, 
ubezpieczenie zdrowotne i od 
następstw nieszczęśliwych 
wypadków oraz koszty wizy

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001230

 Amgen Foundation Amgen Scholars - program naukowy 02-02-2015 r.
studenci medycyny, chemii, farmacji, biologii, 
biotechnologii, bioinżynierii oraz kierunków 
pokrewnych

Program naukowy skierowany do studentów kierunków ścisłych, umożliwiający 
prowadzenie projektów badawczych w międzynarodowym środowisku na 
najlepszych uczelniach w Europie

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000087

Europejski Parlament 
Młodzieży

finansowanie podróży dla Młodego 
Europejczyka Roku 
grant InterRail  

 01-03-2015
osoby w wieku 17-25 lat,

wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu postaw odpowiedzialności i świadomości 
politycznej oraz wspieranie procesów integracji europejskiej

20-30 stypendiów w 
wysokości 550 euro
grant 399 euro

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001193



Komitet Regionów

Praktyki
dwa typy aktywności: praktyki KR lub 
krótkoterminowe wizyty studyjne. 

31-03-2015

1. Posiadać co najmniej dyplom studiów 
licencjackich lub podyplomowych. 
- Być w stanie wykazać potrzebę pogłębienia 
wiedzy o Komitecie Regionów z przyczyn 
dotyczących działalności zawodowej, akademickiej, 
badawczej.
2.Posiadać dyplom studiów uniwersyteckich lub 
jego odpowiednik otrzymany przed upływem 
terminu zgłoszeń
- Wykazać się dogłębną znajomością jednego z 
roboczych języków UE (angielski lub francuski) 
- Mieć nie więcej niż 30 lat. Jednak, w 
uzasadnionych przypadkach, na wniosek 
kandydata limit wiekowy może zostać zniesiony

oferuje młodym ludziom możliwość odbycia praktyk, a tym samym zdobycie 
doświadczenia w pracy w instytucji europejskiej

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001219

Rada Unii Europejskiej - 
Sekretariat Generalny Praktyki

 01-04-2015

Obywatele państw członkowskich UE lub państw 
kandydujących
- Osoby, które ukończyły co najmniej pierwszy cykl 
kształcenia uniwersyteckiego i 
posiadają stosowny certyfikat
- W programie nie mogą uczestniczyć urzędnicy 
państwowi
- Kandydaci powinni legitymować się bardzo dobrą 
znajomością jednego z oficjalnych 
języków UE i dobrą znajomością drugiego języka. 
W praktyce znajomość języka 
angielskiego lub francuskiego jest niezbędna.
- Kandydaci nie korzystający wcześniej z innych 
szkoleń w instytucjach unijnych.

Każdego roku Sekretariat Generalny Rady oferuje ok. 95 praktyk trwających 5 
miesięcy.
Praktykant będzie przez pięć miesięcy przypisany do jednego z departamentów 
Sekretariatu 
Generalnego Rady Unii Europejskiej

900 euro na miesiąc.
http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001223

Fundacja im. Roberta 
Boscha Stypendium Grenzgänger 

 30-04-2015

Cudzoziemcy mogą się ubiegać o stypendium, jeśli 
posiadają wystarczającą znajomość języka 
niemieckiego, by przygotować w tym języku 
publikację. Nie ma określonej granicy wieku osób 
ubiegających się o stypendium.

Dofinansowanie dla osób mówiących biegle po niemiecku na badania w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej.

koszty związane z 
prowadzeniem badań (podróż, 
zakwaterowanie, 
tłumaczenia). Osoby, które nie 
posiadają stałych dochodów, 
mogą uzyskać wsparcie na 
pozostałe koszty utrzymania 
do wysokości 1000 euro 
miesięcznie przez 
maksymalnie pół roku.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000451



Biuro Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych do 
Spraw Praw Człowieka

Program staży
 30-04-2015

dla studentów ostatnich lat studiów 

a) zwiększyć znajomość aktualnych zagadnień dotyczących praw człowieka o 
znaczeniu międzynarodowym oraz umożliwienie poznania pracy Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, a w szczególności OHCHR;
b) dostarczyć OHCHR i mechanizmom dotyczącym praw człowieka stosowanym 
przez ONZ pomocy i wsparcia ze strony wyróżniających się studentów lub 
absolwentów.

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001233

EUROPEJSKA NAGRODA IM. 
KAROLA WIELKIEGO

02-02-2015 r.

Warunki uczestnictwa:
- Konkurs jest otwarty dla osób w wieku 16-30 lat.
- Uczestnicy muszą być obywatelami lub 
mieszkańcami jednego z 28 państw członkowskich 
Unii Europejskiej.
- Zgłoszenia można składać indywidualnie lub 
grupowo; projekty grupowe i międzynarodowe 
można zgłaszać w tylko jednym kraju.
- Do konkursu należy zgłaszać projekty, których 
realizacja już się rozpoczęła lub zakończyły się w 
nie dalej niż 12 miesięcy przed terminem składania 
wniosków.

Tematyka konkursu
Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego jest przyznawana za 
projekty, które:
- promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym,
- sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji,
- proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie i przedstawiają 
praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.

Projekty mogą obejmować różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych 
ludzi, wymiany młodzieżowe lub projekty internetowe o wymiarze europejskim.

Nagroda dla najlepszego 
projektu wynosi 5000 euro, 
dla drugiego miejsca 3000 
euro, dla trzeciego miejsca 
2000 euro.
- Przedstawiciele wybranych 
28 projektów krajowych 
zostaną zaproszeni na 
uroczystość wręczenia 
nagród, która odbędzie się w 
Aachen (Niemcy) w dniu 12 
maja 2015 r.
- Nagrody dla trzech 
najlepszych projektów zostaną 
wręczone przez 
przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego i 
przez przedstawiciela 
akwizgrańskiej Fundacji 
Międzynarodowej Nagrody im. 
Karola Wielkiego.
- W ramach nagrody trzej 
laureaci otrzymają 
zaproszenie do zwiedzenia 
siedziby Parlamentu 
Europejskiego (w Brukseli lub 
Strasburgu).

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000388
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Praktyki i wizyty studyjne 
15-05-2015 Stypendia Roberta Schumana: opcja dziennikarska. 

Kandydaci powinni również wykazać się 
doświadczeniem zawodowym

Płatne praktyki odbywają się w ramach:
1. Stypendiów Roberta Schumana - opcji ogólnej
2. Stypendiów Roberta Schumana - opcji dziennikarskiej

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001202

praktyki dla osób niepełnosprawnych
 15-05-2015

mają ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia stażu;
- posiadają dogłębną znajomość jednego z języków 
urzędowych Unii Europejskiej oraz dobrą 
znajomość drugiego;
- nie odbyły innego płatnego stażu lub nie były 
zatrudnione za wynagrodzeniem przez dłużej niż 
cztery kolejne tygodnie w jakiejś instytucji 
europejskiej lub na stanowisku przy pośle do 
Parlamentu Europejskiego;
- przedstawiają zaświadczenie o 
niepełnosprawności

zaoferowanie pewnej liczbie osób niepełnosprawnych zdobycia istotnego 
doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu 

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010001221

Parlament Europejski - Biuro 
Informacyjne



Parlament Europejski - Biuro 
ds. Tłumaczeń 

Staże dla tłumaczy 
15-02-2015 r.

obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub 
kraju kandydującego;
* wiek 18 lat lub więcj w dniu rozpoczęcia stażu; 
* posiadać stopień naukowy nadany w wyniku 
ukończenia edukacji na szczeblu wyższym, 
trwającej co najmniej trzy lata; 
* brak udziału w innym stażu (płatnym lub nie) lub 
brak wynagradzanego zatrudnienia w którejkolwiek 
z instytucji UE. 
* biegle posługiwać się jednym z oficjalnych 
języków UE lub oficjalnym językiem kraju 
kandydującego oraz w stopniu bardzo dobrym znać 
dwa inne języki

Parlament Europejski oferuje płatne staże w swoim Sekretariacie z zakresu 
tłumaczeń pisemnych, które mają przyczynić się do kształcenia zawodowego 
młodych obywateli oraz popularyzacji wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji. 1223,26 euro 

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000511

Fundacja im. Rochusa i 
Beatrice Mummerta Stypendium na studia

01-11-2015

Studenci kierunków ekonomicznych i technicznych 
posiadający w momencie rozpoczęcia stypendium 
tytuł licencjata lub ukończony trzeci rok studiów 
magisterskich, którzy: 

posiadają bardzo dobrą znajomość języka 
niemieckiego poświadczoną przed rozpoczęciem 
stypendium posiadający odpowiednim certyfikatem 
lub świadectwem znajomości języka 
udokumentowany potencjał kierowniczy (np. 
uczestnictwo w organizacjach szkolnych, 
samorządach studenckich, organizacja konferencji 
etc.) 
wrażają chęć powrotu do Polski po zakończeniu 
studiów w Niemczech 
mają nie więcej niż 24 lata i są w stanie wolnym

także:praktyki w niemieckich przedsiębiorstwach i koncernach 
akademickie wsparcie ze strony tutorów oraz przydzielony indywidualnie każdemu 
stypendyście mentor, będący zasłużoną osobistością ze świata nauki, gospodarki 
lub polityki 
szkolenia z zakresu "soft skills" 
spotkania ze znanymi i cenionymi świata polityki, gospodarki, kultury i nauki 
wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych 
wizyty w znanych firmach

800 Euro miesięcznie na 
pierwszym roku studiów w 
Niemczech, 825 EUR na 
drugim oraz 850 EUR na 
trzecim roku

http://www.eurodesk.pl/nb_programs/
id/PL0010000422

British Alumni Society 
Stypendia BAS dla licealistów 20-02-2015 r.

wiek: 1 klasa LO;
-       stałe zamieszkanie w Polsce i nauka w 
polskim liceum ogólnokształcącym;
-       znajomość języka angielskiego w stopniu 
umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku 
anglojęzycznym;
-       wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80%; (w 
sumie z części humanistycznej i matematyczno-
przyrodniczej)
-       średnia ocen na świadectwie ukończenia 
gimnazjum min 4.8;
-       udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, 
jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, 
itd.;
-       roczny dochód netto rodziców nie 
przekraczający kwoty określonej w regulaminie 
(125 000 PLN w roku 2013).

W 2015 r. można ubiegać się o miejsca w następujących szkołach: 
1. Adcote School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła 
żeńska); 
2. Box Hill School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta; 
3. Bruton School for Girls – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła 
żeńska); 
4. Concord College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta; 
5. Cranleigh School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta; 
6. Ellesmere College – 2 miejsca, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta; 
7. Hurst College – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta; 
8. St Leonards-Mayfield – 1 miejsce, mogą kandydować tylko dziewczęta (szkoła 
żeńska); 
9. Windermere School – 1 miejsce, mogą kandydować chłopcy i dziewczęta. 

Szkoła zapewnia 
zakwaterowanie i wyżywienie 
podczas dwóch ostatnich lat 
nauki Uczniowie pokrywają 
jedynie koszty dojazdów, 
mundurków, kieszonkowego 
oraz tak zwane extras (opłaty 
egzaminacyjne, drobne 
wydatki związane z wspólnymi 
wyjściami całej klasy lub 
szkoły do kina, teatru, itp). W 
zależności od profilu szkoły 
nauka kończy się egzaminami 
maturalnymi w systemie 
angielskim A-level lub IB 
(matury międzynarodowej). 

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000118



Uniwersytet W Oslo Międzynarodowe Szkoły Letnie w Oslo 01-02-2015 r.

Studenci studiów licencjackich lub magisterskich. W 
czasie rekrutacji pod uwagę będą brane osiągnięcia 
naukowe, list motywacyjny oraz znajomość języka 
angielskiego (najlepiej udokumentowana 
odpowiednimi certyfikatami, np. TOEFL, IELTS.

Przykładowe tematy kursów w 2015 r.:
- Norweska literatura
- Historia Norwegii
- Architektura i design norweski
- Prawa Człowieka
- Energia, środowisko i zrównoważony rozwój 

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000170

Muzeum Historii Polski PATRIOTYZM JUTRA 2015  do 2 lutego 2015 r. 

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, 
fundacje...)
- Samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domu 
kultury, muzea...)

1) Projekty z dziedziny historii i wiedzy o społeczeństwie o walorach dydaktycznych 
adresowane do wszelkich grup wiekowych, w tym: warsztaty, wystawy czasowe, 
konkursy tematyczne, przedstawienia teatralne, audycje radiowe i telewizyjne, filmy 
itp.;
2) Kampanie i akcje społeczne promujące wartości patriotyczne i obywatelskie 
poprzez popularyzację wiedzy historycznej;
3) Działalność wydawnicza tradycyjna i multimedialna, w tym tworzenie portali 
internetowych i programów komputerowych;
4) Programy badawcze i dokumentacyjne z zakresu historii, historii kultury;
5) Konferencje i seminaria naukowe;
6) Projekty ciekawych i niekonwencjonalnych sposobów uczenia historii;
7) Zbieranie i utrwalanie na rozmaitych nośnikach relacji świadków historii, 
dotyczących zarówno uczestników ważnych wydarzeń historycznych jak i historii 
życia codziennego oraz projekty związane z ochroną i udostępnieniem istniejących 
archiwaliów zgromadzonych w archiwach społecznych;

Minimalna kwota 
dofinansowania to 5 000 zł, 
maksymalna 50 000 zł.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000212

Europejskie Forum 
Młodzieży

EUROPEJSKA STOLICA 
MŁODZIEŻY 2018

28 lutego 2015 r.

Aplikacje mogą składać wszystkie władze lokalne 
(miasta lub grupy miast, metropolie, aglomeracje) z 
krajów Unii Europejskiej i należące do Rady 
Europy.

Inicjatywa ma przyczynić się do rozwoju nowych pomysłów i innowacyjnych 
projektów, dzięki którym wzrośnie aktywne uczestnictwo młodych ludzi 
społeczeństwie. Ma też stanowić przykład rozwoju europejskich miast pod kątem 
młodzieży. Pierwszą Europejską stolicą młodzieży był Rotterdam.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000392

Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa na Morzu 

PRAKTYKI W EUROPEJSKIEJ 
AGENCJI DS. BEZPIECZEŃSTWA 
NA MORZU (EMSA)

6 lipca 2015 r.

Powinni pochodzić z państw członkowskich UE, 
Islandii lub Norwegii, jednak możliwe jest także 
przyjęcie pewnej liczby kandydatów spoza UE
Powinni legitymować się dyplomem ukończenia 
studiów wyższych pierwszego stopnia
Powinni biegle posługiwać się językiem angielskim 
oraz wykazać znajomość drugiego języka 
Wspólnoty (dotyczy kandydatów z państw 
członkowskich)

Praktyki w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu to:

Możliwość poznania prawa z zakresu bezpieczeństwa morskiego
Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i poznania codziennej pracy 
agencji
Okazja do wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów.
Praktyki zaczynają się zwykle 1 marca i 1 października każdego roku. Praktykanci 
otrzymują swojego zwierzchnika. Mogą brać udział w zebraniach, otrzymywać 
dokumenty i wykonywać zadania odpowiadające ich wiedzy i doświadczeniu.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000465



Urząd ds. Harmonizacji 
Rynku Wewnętrznego 
(OHIM) 

STAŻE W URZĘDZIE DS. 
HARMONIZACJI RYNKU 
WEWNĘTRZNEGO (OHIM) - 
PROJEKTY I ZNAKI HANDLOWE

15-04-2015 r.

�  są obywatelami państw członkowskich Wspólnoty 
Europejskiej. Ograniczona liczba obywateli krajów 
kandydujących oraz krajów trzecich może być 
jednak przyjęta.
�  ukończyły kształcenie na poziomie wyższym i 
posiadają odpowiedni dyplom, lub - w przypadku 
stażystów, którzy właśnie kończą studia - 
zaświadczenie z uczelni wraz z wykazem ocen.
�  znają bardzo dobrze przynajmniej dwa oficjalne 
języki Wspólnot Europejskich i dobrze inny język 
Wspólnot Europejskich; jednym z tych języków musi 
być język roboczy OHIM (hiszpański, niemiecki, 
angielski, francuski, włoski). Dla aplikantów z krajów 
kandydujących do UE i z krajów trzecich, 
wymagana jest dobra znajomość tylko jednego z 
języków OHIM.

Najważniejsze cele stażu:
�  Możliwość uczestniczenia w szkoleniu na temat własności przemysłowej i 
prawnych zagadnień związanych ze znakami handlowymi;
�  Poszerzanie i stosowanie wiedzy zdobytej na studiach w rzeczywistym kontekście 
zawodowym;
�  Umożliwienie stażystom zdobycia osobistego doświadczenia w nawiązywaniu 
kontaktów zawodowych.

Stażyści otrzymują miesięczne 
stypendia. Wysokość 
stypendium jest zmienna, 
aktualne dane można znaleźć 
na stronie internetowej 
Urzędu. Stażysta, który 
zakończy staż wcześniej, 
będzie musiał zwrócić cześć 
wynagrodzenia.

http://www.eurodesk.pl/nasza-
baza/grant/PL0010000517
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TŁUMACZENIA LITERACKIE

Kategoria 1: 4 Luty 2015 
Kategoria 2: Luty 2017 
(ogłoszenie naboru w 

listopadzie 2016 – tylko 
jeden nabór)

wydawcy lub wydawnictwa zarejestrowane w 
krajach uczestniczących w Programie, istniejące 
minimum 2 lata
Kraje uczestniczące w Programie:
państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, 
Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, 
Czarnogóra, Macedonia, Serbia, od 2015 roku 
także – Mołdawia, Turcja, Gruzja

Dofinansowywanie na projekty tłumaczeń z jednego języka europejskiego na inny 
język europejski oraz promocję książek i ich autorów. Kwalifikowane są języki 
urzędowe krajów uczestniczących w Programie oraz łacina i starożytna greka. Musi 
to być pierwsze tłumaczenie na dany język docelowy. Autorzy dzieł muszą być 
obywatelami krajów uczestniczących w Programie. Za tłumaczenie dzieł laureatów 
Europejskiej Nagrody Literackiej przysługują dodatkowe punkty w trakcie oceny 
wniosków. Kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka) niezależnie od 
gatunku.

•Kategoria 1 – projekty 
dwuletnie:
- tłumaczenie pakietu od 3 do 
10 pozycji
- dofinansowanie do 100 tys. 
euro (do 50% budżetu)
•Kategoria 2 – umowy 
ramowe o partnerstwie:
- tłumaczenie pakietów od 5 
do 10 pozycji rocznie
- dofinansowanie do 100 tys. 
euro rocznie (do 50% 
budżetu)

http://kreatywna-
europa.eu/kultura/?page_id=183

PLATFORMY EUROPEJSKIE
25 luty 2015

platformy składające się z jednostki koordynującej + 
minimum 10 członków z przynajmniej 10 różnych 
krajów, posiadających osobowość prawną od 
przynajmniej 2 lat.Jednostka koordynująca jest 
organem reprezentującym platformę i jej członków 
określa zestaw kryteriów, które muszą spełnić 
członkowie, odpowiada za wybór i monitorowanie 
członków, przydziela dotacje członkom. Członkowie 
platformy: np. spółki, stowarzyszenia, organizacje, 
których celem jest prezentowanie europejskich 
artystów i ich prac (wśród prezentowanych artystów 
30% lub więcej muszą stanowić nowi artyści).

•projekty służące rozwojowi nowych talentów, wspieraniu mobilności twórców oraz 
zwiększaniu rozpoznawalności i obecności na scenie artystów prezentujących 
europejski repertuar w szczególności nowych talentów,
•rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich 
międzynarodowy obieg (tournée, imprezy, festiwale)
•tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. 
europejskiego znaku jakości
•rozwój publiczności poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i 
technologii informacyjno-komunikacyjnych

do 500 tys. euro (max 80% 
kwalifikującego się budżetu) http://kreatywna-

europa.eu/kultura/?page_id=181

Kreatywna Europa
Kultura



SIECI WSPÓŁPRACY
październik 2016 

(ogłoszenie naboru w lipcu 
2016)

sieci istniejące minimum 2 lata, zarejestrowane w 
jednym z krajów uczestniczących w Programie, 
zrzeszające przynajmniej 15 organizacji 
członkowskich (nie osób fizycznych!) z 10 krajów 
lub więcej krajów. Sieci są rozumiane jako 
„ustrukturyzowane grupy organizacji reprezentujące 
sektor kultury i sektor kreatywny, których celem jest 
wzmacnianie zdolności tych sektorów do 
funkcjonowania w wymiarze transnarodowym i 
międzynarodowym oraz zdolności 
przystosowywania się do zmian”

    projekty realizowane wspólnie przez członków sieci w celu nabywania 
umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej oraz wymiany doświadczeń oraz 
testowania innowacji
    umożliwianie podmiotom działających w sektorze kultury i kreatywnym działań 
ponadnarodowych i współpracy międzynarodowej
    zacieśnianie współpracy między już istniejącymi sieciami w celu wzmacniania ich 
struktury organizacyjnej i finansowej i żeby uniknąć wykonywania tych samych 
działań

dofinansowanie do 250 tys. 
euro (max 80% 
kwalifikującego się budżetu)

http://kreatywna-
europa.eu/kultura/?page_id=179

organizacje lub instytucje z sektora 
kultury lub kreatywnego istniejące 
minimum 2 lata.

październik 2015 
(ogłoszenie naboru w lipcu 

2015)

organizacje lub instytucje z sektora kultury lub 
kreatywnego istniejące minimum 2 lata.

    tworzenie międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i ich obieg oraz 
rozpowszechnianie dzieł literatury europejskiej
    nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej
    współpraca międzynarodowa i budowanie kariery zawodowej w UE i poza nią w 
oparciu o długoterminowe strategie
    dostosowywanie się do technologii cyfrowych, testowanie nowych modeli 
biznesowych i zarządzania
    rozwój publiczności (ułatwianie dostępu do kultury, innowacyjne metody pracy z 
publicznością, wsparcie artystów w docieraniu do jak najszerszych grup odbiorców)

http://kreatywna-
europa.eu/kultura/?page_id=176

Kreatywna Europa Development / pakiet projektów 06/02/2015

europejskie niezależne firmy produkcyjne, które w 
momencie składania aplikacji:

- Są zarejestrowane oraz działają na rynku od 
przynajmniej 36 miesięcy.

- Posiadają przynajmniej 50 % praw do projektu

- Są w stanie udokumentować wcześniejsze 
doświadczenie

Kwalifikowalne są działania związane z rozwojem pakietu 3 do 5 następujących 
projektów:

- filmów fabularnych i animowanych oraz dokumentów kreatywnych trwających co 
najmniej 60 minut, przeznaczonych przede wszystkim do dystrybucji kinowej;

- filmów fabularnych (pojedynczych lub w odcinkach) trwających łącznie co najmniej 
90 minut, filmów animowanych (pojedynczych lub w odcinkach) trwających co 
najmniej 24 minuty oraz dokumentów kreatywnych (pojedynczych lub w odcinkach) 
trwających co najmniej 50 minut (w przypadku seriali minimalna długość każdego 
odcinka wynosi 25 minut), przeznaczonych przede wszystkim do dystrybucji 
telewizyjnej lub wykorzystania na platformach cyfrowych.

    Można uzyskać do 50% 
budżetu developmentu 
przedstawionego we wniosku 
w formie bezzwrotnego 
grantu;
    Odpowiedzialność za 
pozostałą część budżetu (w 
gotówce) spoczywa na 
wnioskodawcy

http://kreatywna-
europa.eu/media/?page_id=62

Clean Sky 2 do 31 marca 2015

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/jtiju/clean-sky/art,3136,i-konkurs-
w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-clean-sky-
2.html

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/jtiju/clean-sky/art,3136,i-konkurs-w-
ramach-wspolnego-przedsiewziecia-clean-sky-2.html

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/jtiju/clean-
sky/art,3136,i-konkurs-w-ramach-
wspolnego-przedsiewziecia-clean-sky-
2.html

n
o
w
o
s
c



V4-Japan Joint Call for Proposals do 10.04.2015 r.

Jednostki naukowe
Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże 
przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki 
naukowe)

Zakres wsparcia:

 
Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe)
Badania przemysłowe
Prace rozwojowe

Na dofinansowanie udziału 
polskich podmiotów w 
projektach wyłonionych w 
ramach konkursu, NCBR 
przeznaczyło budżet w 
wysokości 500 000 EUR.
 Dofinansowanie udziału 
partnera(-ów) polskiego(-ich) 
nie powinno przekroczyć 125 
000 EUR na projekt.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/wspolpraca-v4--
japonia-
/aktualnosci/art,3140,wspolpraca-
panstw-v4-japonia-informacja-
dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-
w-i-konkursie.html

n
o
w
o
s
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JPco-fuND
8 stycznia 2015 r. - 
10 marca 2015 r.  

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu 
chorób neurodegeneracyjnych.Celem konkursu jest wsparcie ambitnych, 
innowacyjnych, międzynarodowych oraz interdyscyplinarnych projektów 
badawczych, które wniosą istotny wkład w określonym obszarze badawczym.

Konkurs został ogłoszony na trzy tematy:

Topic 1: Genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors of 
neurodegenerative diseases
Topic 2: Longitudinal cohort approaches in neurodegenerative diseases
Topic 3: Advanced animal or cell experimental models of neurodegenerative 
diseases

http://www.ncbr.gov.pl/programy-
miedzynarodowe/era-net-co-
fund/jpco-
fund/aktualnosci/art,3114,otwarcie-
naboru-wnioskow-wstepnych-w-
konkursie-jpco-fund.html

I. Finansowanie badań stosowanych, 
WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Z 
GDDKiA - RID

II, II,I IV 
2015

I. Finansowanie badań stosowanych, 
STRATEGMED

IV, V, VI
2015

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie 
zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników 
badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:
 
*kardiologii i kardiochirurgii
*onkologii
*neurologii i zmysłach
*medycynie regeneracyjnej

I. Finansowanie badań stosowanych, 
BIOSTRATEG

V,  VI, VII 
2015

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący 
do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych w tej dziedzinie, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego 
innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu.

I. Finansowanie badań stosowanych, 
BLUE GAS

IX 
2015

Adresatami Programu są konsorcja naukowe z 
udziałem przedsiębiorcy,

Główny cel programu: rozwój technologii w obszarze związanym z wydobyciem 
gazu łupkowego w Polsce i ich wdrożenie w działalności gospodarczej operujących 
w Polsce przedsiębiorstw.

Cel szczegółowy programu: pobudzenie inwestowania przez przedsiębiorców 
biorących udział w programie w działalność badawczo-rozwojową.



I. Finansowanie badań stosowanych, 
LIDER

I, I,I III
2015

Program LIDER adresowany jest do młodych naukowców chcących zdobyć 
doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje 
kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym 
zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z 
przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i 
komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, 
międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

II. Fin. prac B+R oraz komercjalizacji 
ich wyników w pod. mających zdol. 
zastos. ich wyników w praktyce
CuBR

V, VI, VII
2015

Konsorcja naukowe w rozumieniu ustawy o 
zasadach finansowania nauki pod warunkiem, że w 
skład konsorcjum wchodzi przynajmniej jedna 
jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i co 
najmniej jeden przedsiębiorca albo co najmniej 
dwie jednostki naukowe.

 Przedsięwzięcia jest podjęcie wspólnych działań na rzecz opracowania i wdrożenia 
innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów, w celu podniesienia 
konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych jako uczestnika globalnego 
rynku i gospodarki światowej, co z kolei przyczyni się do osiągnięcia pozycji 
światowego lidera przez polski przemysł metali nieżelaznych, szczególnie w 
zakresie produkcji miedzi.

II. Fin. prac B+R oraz komercjalizacji 
ich wyników w pod. mających zdol. 
zastos. ich wyników w praktyce
GO_GLOBAL

IV, V, VI, VII
2015

III. Wsparcie B+R w zakresie obr. i 
bezp.

V, VI, VII 
2015

Celem realizowanych programów i projektów jest nie tylko zwiększenie potencjału 
polskich podmiotów naukowych i przemysłowych, ale także dążenie do 
niezależności technologicznej poprzez tworzenie polskiego „know- how” w zakresie 
krytycznych technologii w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa.

IV. PROGRAMY OPERACYJNE 
PO IR 
Dział. 1.1 - MSP

VI-XII
2015

IV. PROGRAMY OPERACYJNE 
PO IR 
Dział. 1.1 - DUŻE

X, XI, XII
2015

IV. PROGRAMY OPERACYJNE 
PO IR 
INNOMED

X, XI
2015

Program sektorowy INNOMED ma na celu finansowanie badań naukowych oraz 
prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny 
innowacyjnej. Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy 
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a grupą przedsiębiorstw stowarzyszonych w 
Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny.

IV. PROGRAMY OPERACYJNE 
PO IR 
INNOLOT

IV, V, VI
2015

Program sektorowy INNOLOT ma na celu finansowanie badań naukowych oraz 
prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu lotniczego. 
Program jest rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju, a grupą stowarzyszeń firm lotniczych reprezentujących Polską 
Platformę Technologiczną Lotnictwa.

IV. PROGRAMY OPERACYJNE 
PO IR 
DEMONSTRATOR

V, VI, VII
2015

rzedsiębiorcy, konsorcja naukowe oraz organizacje 
badawcze

 Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia będzie wzmocnienie transferu 
wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie 
opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie 
opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.

POWER
Dział. 3.1 Studiujesz?  Praktykuj!

IX, X
2015

Celem programu jest podniesienie kompetencji studentów poprzez stworzenie i 
realizację przez uczelnie wysokiej jakości programów praktyk oraz programów 
stażowych we współpracy z przedsiębiorcami. Będą to staże i praktyki trwające nie 
krócej niż 1 miesiąc w jednej jednostce, a także staże 3-miesięczne, związane 
bezpośrednio z kierunkami studiów.

Adresatami konkursów w tzw. „szybkiej ścieżce” 
będą przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw.

projekty obejmujące realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad 
rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej 
działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile 
przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową 
inteligentną specjalizację”.

http://www.ncbir.pl/harmonogram-
konkursow/



POWER
Dział. 3.1 Prog. roz. kom.

IV, V
2015

Celem programu jest wzmocnienie kształcenia na uczelniach przedsiębiorczości, 
kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych oczekiwanych 
przez pracodawców od kandydatów do pracy  poprzez nawiązanie współpracy 
uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów 
kształcenia. Program Rozwoju Kompetencji zastąpi program kierunków 
zamawianych realizowany w ramach unijnej perspektywy finansowej 2008 - 13.

POWER
Działanie 3.1 Wsparcie akademickich 
biur karier…

V, VI
2015

Celem programu jest rozwój działalności uczelni w zakresie wspomagania 
studentów i absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy poprzez wzmocnienie 
potencjału jednostek uczelni - m.in. akademickich biur karier - zajmujących się 
aktywizacją zawodową studentów i absolwentów, zwłaszcza w zakresie poradnictwa 
zawodowego.  

POWER, 
PO PC, 
E-Pionier

IV, V
2015

E-Pionier to projekt pilotażowy NCBR, który będzie realizowany w ramach PO 
Polska Cyfrowa. Celem nowej inicjatywy NCBR jest pobudzanie potencjału 
uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w 
administracji i gospodarce. Będzie to pierwsza w Polsce ogólnokrajowa inicjatywa 
zakładająca finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień 
przedkomercyjnych (PCP -  pre-commercial procurement).

ERA-Net SOLAR

http://www.ncbir.pl/progra
my-miedzynarodowe/era-

net/solar/aktualnosci/art,30
67,informacja-o-konkursie-

w-projekcie-era-net-
solar.html

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-
net/solar/aktualnosci/art,3067,informacja-o-
konkursie-w-projekcie-era-net-solar.html

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-
net/solar/aktualnosci/art,3067,informacja-o-konkursie-w-projekcie-era-net-solar.html

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/era-
net/solar/aktualnosci/art,3067,i
nformacja-o-konkursie-w-
projekcie-era-net-solar.html

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/era-
net/solar/aktualnosci/art,3067,informa
cja-o-konkursie-w-projekcie-era-net-
solar.html

VI edycja Programu LIDER
15.01.2015 r. – 
15.03.2015 r.

Młodzi naukowcy w wieku 13–18 
lat.http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/lider/lider-
vi-edycja/aktualnosci/art,3068,vi-edycja-programu-
lider.html

celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym 
planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, 
podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie 
praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. 

Maksymalna wysokość 
dofinansowania projektu 
wynosi 1,2 miliona złotych.

http://www.ncbir.pl/programy-
krajowe/lider/lider-vi-
edycja/aktualnosci/art,3068,vi-edycja-
programu-lider.html

Eurostars 2 do 5.03.2015 r. 

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/eurostars/aktualnosci/art,3071,na
bor-wnioskow-w-3-konkursie-programu-eurostars-
2.html

Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych, jednak wynik projektu nie może mieć 
zastosowania innego niż do celów cywilnych. W projekcie powinno uczestniczyć 
przynajmniej dwóch partnerów z minimum dwóch krajów uczestniczących w 
Programie. Niezbędnym elementem wniosku jest plan wdrożenia rezultatów 
projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia.

Na dofinansowanie udziału 
polskich podmiotów w 
projektach wyłonionych w 
ramach konkursu NCBR 
przeznaczyło budżet w 
wysokości 750 000 euro.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/eurostars/aktualnos
ci/art,3071,nabor-wnioskow-w-3-
konkursie-programu-eurostars-2.html

E-Rare-3 Call for Proposals 2015 for 
"Transnational Research Projects on 
Rare Diseases"

15 grudnia 2014 r. do18 
lutego 2015 r.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie 
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-
net/era-net-e-rare/aktualnosci/art,3073,e-rare-3-
otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-
2015.html

 Celem konkursu jest budowa współpracy naukowej i wsparcie wymiany 
doświadczeń w ramach interdyscyplinarnych projektów badawczych. Zgłaszane 
projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego  obszaru tematycznego:

    badania wykorzystujące materiał badawczy i bazy danych nieosiągalne w skali 
krajowej,
    badania chorób rzadkich (genetyczne, epigenetyczne, patofizjologiczne) z 
wykorzystaniem nowatorskich technologii,
    nowe metody diagnostyki i terapii chorób rzadkich.

Na dofinansowanie udziału 
polskich podmiotów w 
projektach wyłonionych w 
ramach konkursu NCBR 
przeznaczyło budżet w 
wysokości 500.000 euro.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/era-net/era-net-e-
rare/aktualnosci/art,3073,e-rare-3-
otwarcie-naboru-wnioskow-w-
konkursie-jtc-2015.html

Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju



ERA-NET FACCE SURPLUS ,, 
SUstainable and Resilient agriculture 
for food and non-food systems”

 7 stycznia 2015 r. - 
4 marca 2015 r.

Zakres tematyczny obejmuje następujące tematy:
 
Spatial targeting of land use to increase biomass production and transformation, 
stimulating the growth of systems for the efficient utilisation of green (plant) biomass 
cascading through novel transformation.
Developing markets for a wide range of products and services generated through 
integrated food and non-food systems.
Sustainable intensification of integrated food and non-food systems of agriculture, 
by developing integrated, systems-based approaches to land management.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-
miedzynarodowe/era-net-co-
fund/facce-
surplus/aktualnosci/art,3108,era-net-
era-caps-otwarcie-naboru-wnioskow-
w-i-konkursie-programu-era-net-facce-
surplus-sustainable-and-resilient-
agriculture-for.html

FLAG-ERA
27.01.2015 r.

polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w 
skład których wchodzą jednostki naukowe 
wyłącznie we współpracy z polskimi 
przedsiębiorcami.

W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z 
zakresu technologii grafenowych.

 0,5 mln euro.
Maksymalna wysokość 
dofinansowania projektu 250 
000 euro.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/era-net/flag-
era/konkurs-2015/art,3001,otwarcie-
naboru-wnioskow-w-konkursie-flag-
era-2015.html

E-Rare-3
15 grudnia 2014 r.
 -18 lutego 2015 r.

badania obejmujące zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.

Na dofinansowanie udziału 
polskich podmiotów w 
projektach wyłonionych w 
ramach konkursu NCBR 
przeznaczyło budżet w 
wysokości 500.000 euro.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/era-net/era-net-e-
rare/aktualnosci/art,3032,e-rare-3-
otwarcie-naboru-wnioskow-w-
konkursie-jtc-2015-ogloszenie-
wstepne.html

EuroNanoMed  II
14 stycznia 2015 r. - 

3 marca 2015 r.,

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów 
badawczych:
Regenerative medicine;
Diagnostics;
Targeted delivery systems.

Na dofinansowanie udziału 
polskich podmiotów w 
projektach wyłonionych w 
ramach konkursu NCBR 
przeznaczyło budżet w 
wysokości 500 000 euro.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/era-
net/euronanomed-
ii/aktualnosci/art,3041,euronanomed-
ii-otwarcie-naboru-wnioskow-w-6-
konkursie.html

 III KONKURS NA NAJLEPSZĄ 
PRACĘ NAUKOWĄ I WDROŻENIE Z 
OBSZARU OBRONNOŚCI POD 
PATRONATEM HONOROWYM 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ, PANA BRONISŁAWA 
KOMOROWSKIEGO

30 stycznia 2015 roku

uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne,
instytuty badawcze, towarzystwa naukowe,
podmioty gospodarcze,
konsorcja naukowo-przemysłowe, składające się z 
podmiotów ww.,
osoby fizyczne.

Celem Konkursu jest promowanie dobrych praktyk i efektywności realizacji badań 
naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności państwa.

Suma nagród w Konkursie 
wynosi 200 000 zł, 

http://www.ncbir.pl/programy-i-
projekty---obronnosc-
bezpieczenstwo/aktualnosci/art,3048,
iii-konkurs-na-najlepsza-prace-
naukowa-i-wdrozenie-z-obszaru-
obronnosci.html

ERA-NET Industrial Biotechnology 2
1 grudnia 2014 - 23 lutego 

2015
Badania obejmujące zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej.

http://www.ncbir.pl/programy-
miedzynarodowe/era-
net/era/konkursy/art,3049,otwarcie-
naboru-wnioskow-w-6-konkursie-w-
ramach-era-net-industrial-
biotechnology-2.html

 HERA Uses of the Past 
 do dnia 9 kwietnia 2015 r.  

do godz. 19.00 

międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co 
najmniej 4 naukowców pochodzących z 4 różnych 
krajów przystępujących do konkursu. Czas trwania 
projektu nie może przekroczyć 3 lat.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty humanistyczne, które próbują 
odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozumienie przeszłości i wyobrażenia o niej 
wpływają na naszą teraźniejszość oraz postawy wobec przyszłości.

Budżet polskiej części projektu 
w systemie OSF powinien być 
podany w PLN i obliczony 
zgodnie z kursem EUR z dnia 
podjęcia Uchwały Rady NCN 
nr 21/2014 – 13 marca 2014 r. 
(1 EUR=4,2277 PLN).

http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/201
5-01-22-konkurs-hera-uses-of-the-
past-otwarty
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 ETIUDA 3 do 16 marca 2015 
osoby rozpoczynające karierę naukową, 
nieposiadających stopnia naukowego doktora

Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 3 obejmuje środki finansowe na:
    stypendium naukowe;
    pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, o 
którym mowa w pkt 2.2;
    pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji 
stażu, o którym mowa w pkt 2.2.

Rada Narodowego Centrum 
Nauki ustala wysokość 
środków finansowych 
przeznaczonych na 
finansowanie stypendiów 
doktorskich w konkursie 
ETIUDA 3, w kwocie 
nieprzekraczającej 10 mln zł.

http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/kon
kursy/etiuda-15-12-2014#przypis1

FUGA 4 do 16 marca 2015 r. osoby rozpoczynające karierę naukową

wnioski o finansowanie staży podoktorskie z dyscyplin:
-Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
-Nauki Ścisłe i Techniczne
-Nauki o Życiu

Rada Narodowego Centrum 
Nauki ustala wysokość 
środków finansowych 
przeznaczonych na 
finansowanie staży 
podoktorskich w kwocie 
nieprzekraczającej 25 mln zł.

http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/kon
kursy/fuga-15-12-2014#przypis1

SYMFONIA 
 od 15 grudnia 2014 do 15 

marca 2015

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na 
realizację projektów badawczych mogą 
występować jednostki naukowe bądź konsorcja 
naukowe.Z wnioskiem o przyznanie środków 
finansowych na realizację międzydziedzinowego 
projektu badawczego obejmującego przynajmniej 
dwa spośród wymienionych obszarów badawczych: 
Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
Nauki Ścisłe i Techniczne;
Nauki o Życiu,

międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, 
których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem 
granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych 
wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce.

30 mln zł.
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-
nauki/konkursy/typy



OPUS

16 marca - 16 czerwca 
2015
oraz 

15 września -15 grudnia 
2015 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-
nauki/konkursy/typy

Jakie kryteria powinien spełniać projekt?
Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne 
lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o 
podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie 
praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z dyscyplin naukowych ujętych w 
wykazie Paneli Dyscyplin NCN, obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.
Czas realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może 
przekraczać 36 miesięcy.
Koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać 
wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w 
dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, 
Społecznych i o Sztuce (HS).
Kwota kosztów pośrednich nie może przekraczać 30% wnioskowanych kosztów 
bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury.
Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z 
innych źródeł.
W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych 
naukowców wyłącznie zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów 
naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem 
przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach 
stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum 
Nauki.

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-
nauki/konkursy/harmonogram
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PRELUDIUM

16 marca - 16 czerwca 
2015 
oraz 

15 września - 15 grudnia
2015

Kierownikiem projektu może być osoba 
rozpoczynająca karierę naukową nieposiadająca 
stopnia naukowego doktora
Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na 
realizację projektów badawczych mogą 
występować podmioty określone w art. 10 pkt 1-9 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 
615 z późn. zm.).

Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne 
lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o 
podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie 
praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
więcej: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

Wysokość finansowania nie 
może przekraczać: 50 tys. zł 
dla projektów, których okres 
realizacji wynosi 12 miesięcy;
100 tys. zł dla projektów, 
których okres realizacji wynosi 
24 miesiące;
150 tys. zł dla projektów, 
których okres realizacji wynosi 
36 miesięcy.

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-
nauki/konkursy/harmonogram



SONATA

16 marca -   16 czerwca 
2015
oraz 

15 września - 15 grudnia
2015

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty 
realizowane przez kierownika projektu będącego 
osobą rozpoczynającą karierę naukową 
posiadającą stopień naukowy doktora. Przez osobę 
rozpoczynającą karierę naukową posiadającą 
stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, 
która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem 
wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy 
doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu 
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 
ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu 
wychowawczego udzielonych na zasadach 
określonych w przepisach Kodeksu pracy.
Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na 
realizację projektów badawczych mogą 
występować podmioty określone w art. 10 pkt 1-9 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 
615 z późn. zm.).

Obejmuje badania podstawowe, czyli oryginalne prace badawcze eksperymentalne 
lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o 
podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie 
praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
Więcej:
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-
nauki/konkursy/harmonogram
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SONATA BIS

15 czerwca -  15 września  
2015 

osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł 
naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora 
w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z 
wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się urlopu 
macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na 
zasadach określonych w kodeksie pracy.

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
Wysokość finansowania nie 
może przekraczać 2 mln zł na 
cały okres 60 miesięcy.

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-
nauki/konkursy/harmonogram
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HARMONIA

15 czerwca do 15 
września 

2015
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-
nauki/konkursy/typy

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane: 
-w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub 
partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
-w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy 
dwustronnej;
-w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy 
wielostronnej;
-przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych 
urządzeń badawczych.

Wysokość finansowania nie 
może przekraczać 2 mln zł na 
cały okres realizacji projektu.

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-
nauki/konkursy/harmonogram
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MAESTRO
15 czerwca do 15 

września 2015

projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym 
interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza 
dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. 

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-
nauki/konkursy/typy
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Narodowe Centrum Nauki



FUGA

15 grudnia do 15 marca 
2016 

Osoby rozpoczynające karierę naukową, które chcą 
odbyć staż podoktorski w jednostce naukowej w 
rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a – d ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
(Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).
Osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie 
wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z 
wnioskiem o przyznanie środków finansowych na 
badania naukowe uzyskały stopień naukowy 
doktora.

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-
nauki/konkursy/harmonogram
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ETIUDA
15 grudnia do 15 marca 

2016 

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających 
karierę naukową, nieposiadających stopnia 
naukowego doktora, które wykazują się sukcesami 
w dotychczasowej działalności naukowej i mają 
wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce 
naukowej lub będą miały wszczęty przewód 
doktorski do 30 czerwca 2015 r.

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-
nauki/konkursy/harmonogram
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m.st. Warszawa
Otwarte konkursy ofert na realizację 
zadań publicznych  

http://ngo.um.warszawa.pl/
otwarte-

konkursy/wykaz?tid=136&t
id_1=All&field_data_wazn

osci_value[value][year]

- organizacje pozarządowe z krajów rozwijających 
się, będące Stronami Konwencji, które odpowiadają 
definicji społeczeństwa obywatelskiego, o którym 
mowa w wytycznych operacyjnych dotyczących roli 
i udziału społeczeństwa obywatelskiego;

Zadania ze sfery zadań publicznych, wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 1-20,22-33 
Ustawy, czyli z zakresu m.in. edukacji, kultury, ochrony i promocji zdrowia, ochrony 
środowiska, pomocy społecznej, projekty interdyscyplinarne, sport i rekreacja, 
uzależnienia.

W zależności od konkursu  
 www.ngo.um.warszawa.pl/otwarte-
konkursy-ofert-na-realizacje-zadan-
publicznych

Harmonogram konkursów BFEiRG
http://europa.um.warszaw
a.pl/projekty_partnerskie


